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Законопроєкт щодо реформування 
сфери містобудівної діяльності 

готують до другого читання
У профільному Комітеті Верховної 

Ради триває підготовка до другого 
читання законопроєкту «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування сфери мі-
стобудівної діяльності». На першому 
засіданні підкомітету були розглянуті 
пропозиції, які надійшли від професій-
ної спільноти.

В цілому до законопроєкту надійшло 
понад 2800 правок. Профільний підко-
мітет активно доопрацьовує зазначені 
правки для винесення проєкту закону 
на розгляд Комітету ВР і прийняття у 
Верховній Раді.

Запропоновані законопроєктом зміни 
стосуються:

• мінімізації паперового документо-
обігу між суб’єктами містобудування; 

• цифровізації процесів та реєстрацій-
них процедур у будівництві;

• розмежування містобудівного 
контролю та державного містобудів-
ного нагляду у сфері містобудівної ді-
яльності;

• посилення ролі органів місцевого 
самоврядування – зокрема, вони от-
римають розширені повноваження за 
контролем об’єктів будівництва, які 
будуються самочинно;

• визначення учасників будівництва, 
їх прав та обов’язків, а також відпові-
дальності кожного з них.

GEOnews

НПП «Кремінські ліси» 
святкує річницю свого створення
«Кремінські ліси» – національний 

природний парк в Україні, розташова-
ний на території  Кремінського району 
Луганської області, біля міста Кремінна. 
Парк уособлює собою унікальний лісо-
вий масив серед західного Євразійсько-
го степу, який розташований у долині 
середньої течії річки Сіверський Донець. 
Національний парк був утворений Ука-
зом Президента від 10.09.2019 року № 
678/2019 на базі Сіверсько-Донецького 
національного природного парку, що 
існував у 2009—2010 роках.

На території парку збережені рідкі 

північні лісові види рослин та тварин, 
які входять до складу об’єктів Смараг-
дової мережі. Тут збереглися об’єкти 
історико-археологічної та культурної 
спадщини України.

В озерах, болотах, на луках і у сосно-
вих та листяних лісах зростає велика 
кількість рідкісних і зникаючих видів 
рослин. На території  Кремінських лісів 
зустрічається  неймовірно красива па-
пороть страусиного пера звичайного та 
кілька видів орхідних. І все це особливо 
цікаво спостерігати рано вранці під ма-
гічний клекіт журавлів сірих.

Редакція газети «Про вплив на до-
вкілля» бажає працівникам нацпарку 
здоров’я та наснаги у збереженні при-
родного багатства країни!

GEOnews

В Україні планують обмежити 
використання одноразового 

пластику
Експерти Проєкту ЄС APENA2, за 

участі Міндовкілля, розробили зразок 
законопроєкту про обмеження обігу 
та виробництва пластикової продукції 
одноразового використання, відповідно 
до положень Директиви ЄС 2019 року 
(2019/904)  про одноразовий пластик. 

Документ передбачає вже через рік, 
після введення його в дію, заборону 
виробництва, ввезення на територію 
України та введення в обіг одноразових 
пластикових виробів, для яких вже є 
альтернативи. Зокрема, це:

1) соломинки;
2) столові прибори;
3) посуд (тарілки, стакани тощо);
4) палички для тримання повітряних 

куль та основа для них;
5) гігієнічні ватні палички;
6) ємності для їжі та напоїв (напри-

клад, контейнери);
7) кришки від ємностей для напоїв;
8) ємності для їжі та напоїв зі вспіне-

ного пінополістиролу;
9) вироби з оксобіорозкладного плас-

тику.
Також пропонується запровадити 

маркування для деяких виробів, що 
містять пластик, але поки що не можуть 
попасти під обмеження. Зокрема, для:

• вологих серветок, у тому числі побу-

тових та для особистого догляду;
• засобів особистої жіночої гігієни;
• підгузок;
• тютюнових виробів з фільтрами. 

GEOnews

Уряд схвалив законопроєкт 
«Про екологічне страхування»

Кабмін схвалив проєкт Закону Укра-
їни «Про екологічне страхування». Го-
ловна мета - створити нові фінансові 
механізми для відшкодування шкоди, 
заподіяної довкіллю, життю, здоров’ю, 
майну громадян, а також сприяти мо-
дернізації підприємств-забруднювачів.

Укладення договорів страхування 
здійснюватимуть страхові компанії, які 
будуть членами Бюро екологічного стра-
хування з розподілом кожного договору 
між усіма членами такого об’єднання, 
що унеможливить укладення «фейко-
вих» договорів. При цьому, додатковою 
перевагою буде можливість уникнути 
або максимально понизити рівень пе-
рестрахування екологічних ризиків за 
кордон.

Прийняття законопроєкту дасть мож-
ливість:

1) Захистити постраждалих осіб від 
екологічної шкоди. 

2) Захистити інтереси держави. 
3) Сприяти еко-модернізації підпри-

ємств. 
Також закон передбачає додатковий 

фінансовий стимул для підприємств, 
які не матимуть порушень та страхових 
випадків, принаймні, протягом трьох 
років: повернення частини сплачених 
ним коштів за договорами страхування 
на превентивні заходи та заходи з мо-
дернізації виробництва і дотримання 
природоохоронного законодавства.

GEOnews

25 років святкує 
природний заповідник «Горгани»
Це перший і єдиний заповідник на 

Прикарпатті. Тут царство гір зачаро-
вує величчю і неприступністю вершин, 
вкритих кам’яними розсипами-ґрего-
тами, непрохідними хащами гірської 
сосни, таємничим світом лишайників, 
мохів, плаунів і папоротей. Не багато 
місць в Карпатах залишають недотор-
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каними і безлюдними, такими, де дика 
природа може «почуватися безпечно» і 
розвиватися так вільно як в «Горганах».

У заповіднику розташована і одна з 
частин Світової природної спадщини 
ЮНЕСКО – букові праліси. Тут вони 
відзначаються унікальною пристосо-
ваністю до екстремальних умов сере-
довища,  адже клімат місцевості значно 
суворіший і вологіший, ніж на півден-
них схилах Карпат.

В Ґорґанах зустрічається чимало рід-
кісних видів рослин: лілія лісова, лу-
нарія оживаюча, гніздівка звичайна, 
міхурниця судетська, плавун-баранець 
тощо. А великі об’єми мертвої деревини 
є ключовою передумовою для існування 
великої кількості грибів-сапрофітів.

На території заповіднику також збе-
реглися незаймані місця існування най-
уразливіших великих ссавців Карпат: 
ведмедя, вовка, рисі та оленя благород-
ного.

Всеукраїнська газета «Про вплив на 
довкілля» завдячує працівникам за збе-
реження надбання української природи!

GEOnews

НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse 
провели спільну зустріч 

з питань розміщення
 реакторів AP1000 в Україні

Задля реалізації домовленостей, за-
кладених під час візиту Президента 
України Володимира Зеленського до 
США, відбулася зустріч делегацій НАЕК 
«Енергоатом» на чолі з керівником Ком-
панії Петром Котіним  та Westinghouse 
на чолі зі старшим віцепрезидентом 
з комерційної діяльності Еліасом Ге-
деоном. Під час переговорів сторони 
узгодили подальші спільні дії в рамках 
підписаного 31 серпня 2021 року Ме-
морандуму про взаєморозуміння щодо 
співпраці з питань розміщення реакто-
рів Westinghouse AP1000 в Україні.

Також йшлося про попередній роз-
поділ відповідальності у спільній праці, 
ліцензуванні, передпроєктних роботах 
та про можливі джерела фінансування. 
Крім того, сторони обговорили ключові 
етапи виконання графіка спорудження 
першого нового енергоблока та можли-
вості прискорення реалізації проєкту.

Використання американської техноло-
гії АР1000 в довгостроковій перспективі 
дасть Енергоатому можливість забез-
печувати надійну роботу атомної гене-
рації та її інноваційність за найвищого 
рівня безпеки й дбайливого ставлення 
до довкілля. 

GEOnews

Уряд затвердив Методику 
визначення заборгованості з 

різниці в тарифах
На засіданні Уряду затверджено Ме-

тодику визначення заборгованості з 
різниці в тарифах. Документ був розро-
блений на виконання Закону щодо вре-
гулювання боргів за спожиті енергоносії 
підприємств тепло-, водопостачання та 
водовідведення.

Затверджена Методика передбачає 
механізм розрахунку підприємствами 
різниці в тарифах у розрізі категорій 
споживачів (населення та бюджетні 
установи), зокрема, передбачає поло-
ження  щодо:

• розрахунку фактичних нарахувань 
за теплову енергію та комунальні по-
слуги;

• розрахунку фактичних витрат на 
теплову енергію та комунальні послуги;

• обмеження в частині величини втрат 
теплової енергії та води в мережах, що 
обліковуються на підприємствах, при 
розрахунку різниці в тарифах.

Відповідно до Методики, розрахунки 
різниці в тарифах будуть подаватися 
суб’єктами господарювання до терито-
ріальної комісії з питань узгодження 
заборгованості з різниці в тарифах.

Робота територіальних комісій має 
бути проведена найближчим часом, 
адже суми, які будуть визначені комі-
сіями ляжуть в основу законопроекту 
щодо внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
2021 рік».

GEOnews

Держгеонадра опублікували 
алгоритм дій у відношенні випадків 

незаконного видобування
Етап І. Отримання інформації про не-

законне видобування корисних копалин
Незаконним вважається видобування 

корисних копалин загальнодержавного 
та місцевого значення без отримання 
дозвільних документів або під час зупи-
нення дії  спецдозволу на користування 
надрами. Перевірку проводить служба, 
а також розглядаються звернення гро-
мадян України та суб’єктів господарю-
вання. 

Етап ІІ. Аналіз інформації
За результатами проведеного аналізу, 

Держгеонадрами формуються матеріали 
з метою надання можливості встанов-
лення місця незаконного видобування, 
обсягу корисної копалини, обставин 
незаконного видобування тощо.

Етап ІІІ. Зворотній зв’язок
Інформація про виявлені порушення 

вимог законодавства у сфері користу-
вання надрами направляється до пра-
воохоронних органів.

У разі не підтвердження інформації 
про незаконне видобування корисних 
копалин направляється відповідне ін-
формування заявнику. 

GEOnews 

Серпневий газовидобуток в Україні 
скоротився на 2 % 

У серпні 2021 року видобуток при-
родного газу в Україні скоротився на 2 
% (28 млн куб м) – до 1,68 млрд куб м 
у порівнянні з серпнем минулого року. 

У січні-серпні 2021 року видобуток 
склав понад 13 млрд куб м, що на 4 % 
менше, ніж минулого року. АТ «Укргаз-
видобування» скоротило видобуток газу 
на 5% - до 9,1 млрд куб м.

Видобуток «Укрнафти» також скоро-
тився приблизно на 5 % - до 733 млн 
куб м.

Натомість приватні компанії стабілі-
зували видобуток за підсумками 8 міся-
ців 2021 року – на рівні 3,27 млрд куб м.

Найбільше зниження, вже традиційно, 
показує державне АТ «Укргазвидобуван-
ня» - компанія у серпні 2021р видобула 
1,15 млрд куб м газу, на 4 % менше, ніж 
минулого року.

Приватні видобувні компанії, навпа-
ки, нарощують видобуток газу – до 426 
млн куб м.

GEOnews 

Австралійська компанія інвестує 
76 млн євро у ВЕС на Херсонщині 
Австралійська компанія-девелопер 

енергетичної інфраструктури CWP 
Global придбала проєкт вітроелектро-
станції потужністю 73 МВт в Херсон-
ській області, будівництво має роз-
початися в 2023 році. Очікувана сума 
інвестицій складає 76 млн євро.

Проєкт має на меті створити 360 но-
вих робочих місць.

«Враховуючи потенціал відновлюва-
ної енергетики України та її близькість 
до зростаючого ринку Європи, для CWP 
Global був очевидним вибором інвесту-
вати в Україну. Ця знакова інвестиція в 
Україну є захоплюючою сходинкою для 
CWP Global, і ми з нетерпінням чекаємо 
співпраці з громадами, партнерами по 
ланцюжку поставок та українським уря-
дом для реалізації провідних світових 
інфраструктурних проєктів», - зазначив 
голова CWP Марк Крендалл.

CWP Global розробила майже 2000 
МВт проєктів відновлюваної енергії.

GEOnews 
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля)

         20215137840      
(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу 

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у розробці Ганнів-

ського родовища цегельної сировини вiдкритим кар’єр-
ним способом за проєктом будівнцтва та експлуатації 
гірничодобувного підприємства на базі запасів Ганнів-
ського родовища (ділянка №1, №2), розташованого у До-
линському районі Кіровоградської області. 

Ганнівське родовище цегельної сировини є сиро-
винною базою ПП «Промдеталь» і складається з двох 
ділянок: №1 та №2 загальною площею 14,9 га. Площа 
ділянки № 1 – 10,3га, ділянки № 2 – 4,6га.

Для користування надрами підприємство отримало 
спеціальний дозвіл на користування надрами №6412 від 
15.07.2020р., терміном дії 20 років.

Гідрогеологічні та інженерно–геологічні умови ро-
довища сприятливі для розробки відкритим кар’єрним 
способом за технологічною схемою з безпосередньою 
екскавацією з цілика.

Промислові (експлуатаційні) запаси станом на 
01.09.2020 р., розраховані з урахуванням загально 
кар’єрних та експлуатаційних втрат 1 і 2 груп складуть:

-ділянка №1 - 844,2 тис.м3, 
-ділянка №2 -217,5 тис.м3.
Балансові запаси піску затверджені протоколом 

ДКЗ України №1396 від 22.11.2007 р.;
-ділянка №1- 891,0 тис.м3,
-ділянка №2 та 227,0 тис.м3.
Планованою діяльністю прийнята проста тран-

спортна система розробки із внутрішнім розташуван-
ням відвалів розкривної породи. Система розробки – 
транспортна з паралельним перемiщенням фронту робiт.

Розробка родовища планується послідовно окре-
мими ділянками в межах кар’єрного поля. Ведення гір-
ничих робіт передбачається в межах попередньо пого-
дженої земельної ділянки.

Гірничопідготовчі роботи та допоміжні роботи з 
будівництва автодоріг (під’їздів) до екскаваторів і пла-
нування робочих майданчиків будуть виконуватися за 
рахунок експлуатації кар’єру.

З метою ліквідації шкідливого впливу на навко-
лишнє середовище, запланована рекультивація усіх по-
рушених земель. Роботи по гірничотехнічній рекульти-
вації планується здійснювати поступово по мірі засипки, 
планування і виположення бортів кар’єру і завершити 
до повної ліквідації кар’єру. 

Після виконання гірничотехнічного етапу рекуль-

тивації землі передаються землекористувачам для по-
дальшого біологічного освоєння. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМДЕТАЛЬ»
Код згідно ЄДРПОУ - 25021138
Місцезнаходження юридичної особи: 50002, Дні-

пропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Кобилян-
ського, буд. 219.

Контактний номер телефону: (056) 404-11-12, 
4049887; факс (067) 569-81-90.

E-mail: s.reutov@rls.ua
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 
ідентифікаційний код, контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 
м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля,  тел. 
(044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу форму-
вання державної політики в сфері екологічного контр-
олю, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процед у ра прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде Висновок 
з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допу-
стимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 
ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), 
що видається Міністерством захисту довкілля та при-
родних ресурсів України. 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планова-
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
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уваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
-

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:

-
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 
м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 
(044) 206-31-40, (044) 206-31-50

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу форму-
вання державної політики в сфері екологічного контр-
олю, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 
(044) 206-31-40, (044) 206-31-50

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу форму-
вання державної політики в сфері екологічного контр-
олю, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності; повідомлення про плановану діяльність.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними:

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе що-
денно з пн-пт, крім вихідних з 20.09.2021р. в приміщенні 
Гурівської сільської ради, Кропивницького району, Кіро-
воградської області, що знаходиться за адресою: 28540, 
Кіровоградська обл., с. Гурівка, вул. Миру, 2А.

Контактна особа: Антощенко Віктор Васильович
Контактний телефон: 096-289-56-90

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,

контактна особа)

У США вважають, що природний газ 
не є джерелом «чистої» енергетики 
Відповідно до плану Демократичної 

палати, природний газ не вважатиметь-
ся чистим енергоносієм. 

Природний газ буде виключено з про-
грам фінансової підтримки «зеленої» 
енергетики, оскільки відтепер врахову-
ватиметься лише електроенергія з міст-
кістю вуглецю менше 0,10 метричних 
тонн еквівалента CO2 на мегават-годину. 
Екологічні групи, які виступають проти 
природного газу в якості джерела «чи-
стої» енергії через побоювання викидів 
метану, схвалили рішення.

У рамках програми постачальники 
електроенергії матимуть право на от-
римання гранту, якщо вони збільшать 
обсяг чистої електроенергії, що постав-
ляється споживачам на 4 % в порівнянні 
з попереднім роком. Комунальні під-
приємства, які не змогли збільшити свій 

відсоток чистої електроенергії як міні-
мум на 4 % в порівнянні з попереднім 
роком, будуть змушені сплатити штраф 
Міністерству енергетики.

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 

Уряд оновив правила надання 
послуг з постачання 

тепла та гарячої води
Уряд вніс низку змін до правил та ти-

пових договорів про надання послуг з 
постачання теплової енергії та гарячої 
води. Прийняті зміни є комплексними і 
спрямовані на забезпечення рівних умов 
отримання вищевказаних послуг.

Публічні договори приєднання з ін-
дивідуальними споживачами у бага-
токвартирному будинку вважаються 
укладеними, якщо протягом 30 днів з 
дня опублікування їх текстів на сайті 
органу місцевого самоврядування або 

виконавця послуг, співвласники бага-
токвартирного будинку не уклали ін-
ший договір з виконавцем комунальних 
послуг. 

Із власником індивідуального будинку 
такий договір вважається укладеним, 
якщо протягом 30 днів з дня опубліку-
вання тексту договору він не відмовився 
від послуги.

Також змінами врегульовано низку 
питань щодо:

• структури оплати послуги та її де-
талізації;

• обліку спожитої послуги та її розпо-
ділу між споживачами;

• розміщення інформації щодо кіль-
кості та якості послуги;

• відповідальності сторін за неналежне 
виконання договірних відносин;

• процедури зміни моделі договірних 
відносин або припинення їх дії.

GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля) (автоматично 

генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

______________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності, автоматично

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

Державне підприємство 
«ХОТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

код ЄДРПОУ 00274536

інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Адреса: 60000, Чернівецька обл., місто Хотин, вул. 

Гагаріна, 8, тел. (03731) 2-13-66, e-mail: khotindlg@ukr.net

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. 
Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом 

проведення рубок головного користування. Заготівля 
деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки, 
фонду рубок головного користування, на підставі спе-
ціального дозволу – лісорубного квитка.

Зрізування деревини здійснюється бензопилами, 
трелювання сортиментами за допомогою тракторів із 
захватами з подальшим транспортуванням на склад та 
зберігання продукції.

Технічна альтернатива 1. 
Проведення поступових і суцільних рубок голов-

ного користування на площі понад 1 га в межах захис-
них лісів, де згідно чинного законодавства можна про-
водити поступові рубки головного користування та 
проведення суцільних рубок головного користування 
на площі понад 1 га на інших ділянках.

Технічна альтернатива 2. 
Проведення суцільних рубок головного користу-

вання на площі понад 1 га на всіх ділянках.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території лісового фонду Державного під-
приємства «ХОТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», 
яке включає 5 структурних підрозділів – Колінківецьке, 
Клішківецьке, Хотинське, Рухотинське та Новоселицьке 
лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Дністров-
ського та Чернівецького адміністративних районів Чер-
нівецької області.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2

Територіальні альтернативи планованої діяльно-

сті не розглядаються оскільки територія підприємства 
є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними ор-
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її 
фактичного стану.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний 
аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних 
факторів є можливість поповнення місцевого бюджету 
і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, 
зайнятості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Площа Державного підприємства «ХОТИНСЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» складає 19157,7 га. На ос-
нові проекту організації та розвитку лісового господар-
ства підприємства та зведеної відомості розрахунко-
вих лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок 
спеціального використання лісових ресурсів наведено 
на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано 22,9 тис. м³ на площі 104,7 га, в тому числі 
експлуатаційні ліси – 20,07 тис. м³ на площі 91,0 га, ре-
креаційно-оздоровчі ліси – 0,19 тис. м³ на площі 1,0 га, 
захисні ліси – 2,64 тис. м³ на площі 12,7 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) врахову-

вати вимоги «Правил рубок головного користування» 
та вимоги до здійснення санітарних рубок визначені 
Санітарними правилами в лісах України, затвердже-
ними постановою Кабінету Міністрів України від 27 
липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотри-
мання термінів примикання, допустимих площ хвойних 
та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі 
спеціального дозволу - лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог 
«Правил пожежної безпеки в лісах України» затвер-
джені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. 
з № 328/10608).

При складанні карти технологічного процесу роз-
робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ».

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони 
праці для працівників лісового господарства та лісо-
вої промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 
13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо без-
печного перебування працівників на лісосіках, наявно-
сті засобів індивідуального захисту, справних машин 
та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
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Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 

аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня 

шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування
На кожну лісосіку до початку її розробки склада-

ється технологічна карта розробки лісосіки, додатко-
вого еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

повітряне середовище – викиди забруднюючих ре-
човин під час проведення технологічних операцій на лі-
сосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту 
та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників 
буде використовуватись привізна вода; поверхневі та 
підземні води при здійсненні планованої діяльності не 
використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час 
трелювання та вивезення деревини;

поводження з відходами –  зберігання відходів здійс-
нюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних 
норм; подальша утилізація проводиться на основі до-
говорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов’яза-
ний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх об-
слуговування;

біорізноманіття – присутність людей та облад-
нання на технологічних майданчиках;

навколишнє соціальне середовище – вплив на міс-
цеву економіку (забезпечення потреб населення, про-
мисловості, створення нових робочих місць, відраху-
вання податків до місцевого бюджету); 

клімат і мікроклімат – процес технологічних опе-
рацій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виді-
лення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована ді-
яльність не спричиняє порушення навколишнього тех-
ногенного середовища. У разі виявлення пам’яток архі-
тектури, історії і культури, зон рекреації, культурного 
ландшафту та інших елементів техногенного середо-
вища в межах території здійснення планованої діяльно-

сті, будуть виконуватись вимоги законодавства України.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму 

на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля») 

Перша категорія видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 
(усі суцільні та поступові рубки головного користування 
та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу 
відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у 
відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього повідомлення. 
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У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-

важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про що зазнача-
ється в оголошенні про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть ре-
єстраційний номер справи про оцінку впливу на до-

вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

що видаються Чернівецьким обласним управлінням лі-
сового та мисливського господарства 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів України, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від  упов-
новаженого центрального органу: Котяш Лада Пав-
лівна, заступник директора Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник 
відділу формування державної політики в сфері еколо-
гічного контролю

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 
електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 

Громади отримають кошти на 
розробку комплексних планів 

просторового розвитку територій
Комітет Верховної Ради з питань бю-

джету погодив Порядок та умови на-
дання субвенції на розроблення комп-
лексних планів просторового розвитку 
територій тергромад та здійснив роз-
поділ обсягу субвенції між обласними 
бюджетами. 

Про це повідомила заступниця Мі-
ністра розвитку громад та територій 

Наталія Козловська.
Відповідний проєкт постанови за-

тверджено Урядом.
Нагадаємо, раніше Міністр Олексій 

Чернишов повідомив, що у Верховній 
Раді зареєстровано проєкт Закону «Про 
внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України щодо 
посилення відповідальності у сфері мі-
стобудівної діяльності».

Мінрегіон додатково зазначає, що 

угода, за якою Міжнародний банк ре-
конструкції та розвитку (Світовий банк) 
надає Україні фінансову підтримку на 
Програму «Прискорення приватних ін-
вестицій у сільське господарство Украї-
ни»,  набула чинності у червні 2020 року. 
У межах Угоди протягом 2020 – 2024 
років за кошти державного бюджету, 
зокрема, заплановано розробити 600 
комплексних планів просторового роз-
витку територій громад.

GEOnews
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________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля) (автоматично 

генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

______________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності, автоматично

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

Державне підприємство 
«Білокоровицьке лісове господарство» 

код ЄДРПОУ 00991798

інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Адреса: 11051, Житомирська обл., Коростенський 

район (раніше Олевський район), смт. Нові Білокоро-
вичі, вул. Гагаріна, буд. 1 тел. (04135) 6-38-22.

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. 
Спеціальне використання лісових ресурсів у по-

рядку проведення суцільних санітарних рубок на під-
ставі спеціального дозволу – лісорубного квитка, з по-
дальшим лісовідновленням на місцях зрубів.

Технічна альтернатива 1. 
Лісовідновлення після проведення суцільних сані-

тарних рубок здійснюється шляхом створення лісових 
культур, природним поновленням та сприянням при-
родному поновленню відповідно до лісорослинних умов 
та наявності достатньої кількості насінників.

Технічна альтернатива 2. 
Лісовідновлення після проведення суцільних са-

нітарних рубок здійснюється виключно шляхом ство-
рення лісових культур.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території лісового фонду Державного під-
приємства «Білокоровицьке лісове господарство», яке 
включає 8 структурних підрозділів – Білокоровицьке, 
Жубровицьке, Замисловицьке, Озерянське, Поясківське, 
Радовельське, Зубковицьке, Тепеницьке лісництва. Лі-
сові масиви розташовані в межах Коростенського та 
Новоград-Волинського адміністративних районів Жи-
томирської області.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2

Територіальні альтернативи планованої діяльно-

сті не розглядаються оскільки територія підприємства 
є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними ор-
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її 
фактичного стану.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний 
аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних 
факторів є можливість поповнення місцевого бюджету 
і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, 
зайнятості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Площа Державного підприємства «Білокоровицьке 
лісове господарство» складає 59 764,2 га. 

Проведення суцільних санітарних рубок на площі 
830,3 га у відповідності до Акту поточного лісопатоло-
гічного обстеження від 03.09.2021 року: 

Білокоровицьке лісництво – 8,7 га;
Замисловицьке лісництво – 266,2 га;
Озерянське лісництво – 49,7 га;
Поясківське лісництво – 497,5 га;
Радовельське лісництво – 2,7 га;
Тепеницьке лісництво – 5,5 га. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Проведення суцільних санітарних рубок
Дотримання Санітарних правил в лісах України, за-

тверджених Постановою КМ України від 27 липня 1995 
р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки 
в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень.

При складанні карти технологічного процесу роз-
робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ».

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог 
«Правил пожежної безпеки в лісах України» затвер-
джені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. 
з № 328/10608).

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони 
праці для працівників лісового господарства та лісо-
вої промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 
13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо без-
печного перебування працівників на лісосіках, наявно-
сті засобів індивідуального захисту, справних машин 
та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 

аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня 



9

№37 (047), 17 вересня 2021  |  ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Проведення суцільних санітарних рубок
На кожну лісосіку до початку її розробки склада-

ється технологічна карта розробки лісосіки, додатко-
вого еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля

щодо технічної альтернативи 1
Проведення суцільних санітарних рубок
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

повітряне середовище – викиди забруднюючих ре-
човин під час проведення технологічних операцій на лі-
сосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту 
та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників 
буде використовуватись привізна вода; поверхневі та 
підземні води при здійсненні планованої діяльності не 
використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час 
трелювання та вивезення деревини;

поводження з відходами – зберігання відходів здійс-
нюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних 
норм; подальша утилізація проводиться на основі до-
говорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов’яза-
ний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх об-
слуговування;

біорізноманіття – присутність людей та облад-
нання на технологічних майданчиках; 

навколишнє соціальне середовище – вплив на міс-
цеву економіку (забезпечення потреб населення, про-
мисловості, створення нових робочих місць, відраху-
вання податків до місцевого бюджету); 

клімат і мікроклімат – процес технологічних опе-
рацій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виді-
лення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована ді-
яльність не спричиняє порушення навколишнього тех-
ногенного середовища. У разі виявлення пам’яток архі-
тектури, історії і культури, зон рекреації, культурного 
ландшафту та інших елементів техногенного середо-
вища в межах території здійснення планованої діяльно-
сті, будуть виконуватись вимоги законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму 

на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля») 

Перша категорія видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 
(усі суцільні та поступові рубки головного користування 
та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу 
відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у 
відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, за-
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значеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про що зазнача-
ється в оголошенні про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть ре-

єстраційний номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності буде Висновок з оцінки 
впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та при-
родних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів України, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від  упов-
новаженого центрального органу: Котяш Лада Пав-
лівна, заступник директора Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник 
відділу формування державної політики в сфері еколо-
гічного контролю

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна особа) 

Київський адмінсуд виніс 
рішення на користь Держгеонадр 

по справі № 640/15282/20
До Окружного адміністративного 

суду м. Києва звернулась Державна 
служба геології та надр України з по-
зовом до ДТГО «Південно-Західна за-
лізниця» про анулювання спеціального 
дозволу на користування надрами № 
6024 від 29.01.2015 року.

Позовні вимоги мотивовано тим, що 
Надрокористувачем не було виконано у 

встановлений строк приписів уповнова-
жених органів щодо усунення порушень.

Відповідач надав суду відзив на позов-
ну заяву, в якому зазначив, що ДСГНУ 
зверталась до АТ «Укрзалізниця» про 
надання згоди/незгоди на припинення 
права користування надрами з підстав 
порушення вимог законодавства. Разом 
з тим,  припис був наданий ДТГО «Пів-
денно-Західна залізниця», в зв`язку із 
недопущенням до проведення перевірки 
саме ДТГО «Південно-Західна залізни-

ця». Таким чином, до ДТГО «Півден-
но-Західна залізниця» Державна служба 
геології та надра України з листом про 
надання згоди/ незгоди на припинення 
права користування надрами не звер-
талася.

У результаті розгляду справи, суд 
вирішив повністю задовольнити позов 
Держгеонадр та анулювати спецдозвіл 
№ 6024, що був виданий ДТГО «Півден-
но-Західна залізниця».

GEOnews



11

№37 (047), 17 вересня 2021  |  ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля)
         2021798209      

(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу 
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИЖОПІЛЬ-

СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» здійснює спеціальне 
використання лісових ресурсів шляхом проведення ру-
бок головного користування.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності)

Планована діяльність здійснюється на території 
лісового фонду ДП «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП». 
До складу лісгоспу входить 5 лісництв: Тростянецьке, 
Радянське, Заболотненське, Рудницьке та Піщанське.

Площа ДП «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО-
ДАРСТВО» складає 20 364,6 га. На основі проекту ор-
ганізації і розвитку лісового господарства підприєм-
ства та зведеної відомості розрахункових лісосік для 
постійних лісокористувачів розрахунок спеціального 
використання лісових ресурсів проведено на один рік.

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано в об’ємі 33,06 тис. м³ на площі 132,5 га, в 
тому числі експлуатаційні ліси – 30,39 тис. м³ на площі 
120,8 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 1,08 тис. м³ на 
площі 4,2 га, захисні ліси – 1,59 тис. м³ на площі 7,5 га.

Лісгосп розташований в південній частині Вінниць-
кої області на території Тульчинського та Гайсинського 
адміністративних районів Вінницької області.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КРИЖОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові
код за ЄДРПОУ 00991427

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. 

Крижопіль, вул. Юрія Тютюнника, буд. 84;
контактний номер телефону: +38 (043) 402-11-82; 
е-mail: krizlis@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 
фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Ва-
силя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки 
та контролю, тел./факс. (044) 206-3140, (044) 206-3150, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш 
Лада Павлівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про прова-
дження планованої діяльності та орган, який роз-
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки, 
що видаються Вінницьким обласним управлінням лі-
сового та мисливського господарства

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати,

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планова-
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
-

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:

-
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
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доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Ва-
силя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки 
та контролю, тел./факс. (044) 206-3140, (044) 206-3150, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш 
Лада Павлівна

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Ва-
силя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки 
та контролю, тел./факс. (044) 206-3140, (044) 206-3150, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш 
Лада Павлівна

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,
 номер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в ро-
бочі часи у приміщенні:

1. Тульчинської районної державної адміністра-
ції, адреса: 23600, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 
буд. 1, 

тел. +38 (043) 352-38-57, 
е-mail: rda_tulchin@vin.gov.ua, 
контактна особа - Богач Микола Володимирович, 

тел.+38(043) 352-22-45.

2. Гайсинської районної державної адміністрації, 
адреса: 23700, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 40, 

тел. +38 (043) 342-14-63, 
е-mail: rda_gaysin@vin.gov.ua, 
контактна особа - Бабич Людмила Іванівна, 

тел.+38(043) 352-14-69.

3. ДП «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАР-
СТВО», адреса: 24600, Вінницька обл., Крижопільський 
р-н, смт. Крижопіль, вул. Юрія Тютюнника, буд. 84, 

контактна особа - Коваль Сергій Олександрович, 
тел.+38(043) 402-11-82, е-mail: krizlis@ukr.net.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Китай збільшить внутрішній 
видобуток залізної руди 

на 100 млн тонн до 2025 року 
Китайські виробники залізної руди 

прагнуть збільшити виробництво за-
лізорудного концентрату на понад 100 
млн. тонн у період з 2021 по 2025 рік.

Луо Тіецзюнь, заступник голови Ки-
тайської асоціації чорної металургії 
(CISA), повідомив, що урядові відом-
ства вивчають способи підтримки вну-
трішнього виробництва залізної руди.

«Є надія, що більшість великих залі-
зорудних підприємств працюватимуть 
разом і прагнутимуть збільшити ви-
робництво залізорудного концентрату 
на 100 млн. тонн протягом чотирнад-
цятої п’ятирічки», - сказав він, маючи 
на увазі 2021-2025 роки.

Зазначається, що проблеми екології 
і безпеки, а також високі витрати і по-
датковий тягар стримують внутрішнє 
виробництво.

За словами Тіецзюня, слід також зао-
хочувати освоєння зарубіжних запасів 
залізної руди, в тому числі гігантського 
рудника Сіманду в Гвінеї. 

Любов Скиба, 
за матеріалами іноземних видань 

Світовий попит на нафту 
може зрости в 2022 році 

У 2022 році світовий попит на на-
фту виросте на 4,5 мільйона барелів на 
добу в порівнянні з попереднім роком. 
Про це сказала віце-президент з на-
фтових досліджень міжнародної кон-
салтингової компанії Wood MacKenzie 
(Великобританія) Енн-Луїза Хіттл. 

За її словами, в умовах продовження 
підтримки ОПЕК + поточної угоди про 
збільшення видобутку нафти на 400 
тисяч барелів на добу кожен місяць 
до кінця вересня 2022 року, Wood 
Mackenzie очікує стабільності цін в 
поточному діапазоні - близько 70 до-
ларів за барель для нафти марки Brent. 

«Наш прогноз на решту 2021 року 
і на 2022 рік враховує поточну угоду 
про повернення на ринок 1,7 мільйо-
на барелів на добу і подальше помірне 
підвищення видобутку. Ми прогно-
зуємо, що ціна на Brent в середньому 
складе 67 доларів за барель у 2022 році, 
що трохи нижче нашого прогнозу на 
2021 рік (69 доларів за барель), - до-
дала Хіттл.

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 

Уряд ухвалив законопроєкт про 
розвиток виробництва біометану 
Верховна Рада в першому читанні 

прийняла законопроєкт № 5464 «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
альтернативні види палива» відносно 
розвитку виробництва біометану».

За рішення проголосувало 300 на-
родних депутатів. Автором законо-
проєкту є Андрій Жупанин, фракція 
«Слуга народу».

Поняття «біометан» у законопроєк-
ті регламентується як «біогаз», який 
за своїми фізико-технічними харак-
теристиками відповідає норматив-
но-правовим актам про природний 
газ для подання в газорозподільні і 
газотранспортні мережі або для ви-
користання як моторного палива. Крім 
того, документ передбачає створення 
реєстру біометану для обліку в систе-
мі, встановлює порядок формування 
гарантій походження біометану. 

За даними Біоенергетичної асоціації 
України, потенціал виробництва біо-
метану в Україні складає 8 млрд куб. 
м на рік, що відповідає 25 % внутріш-
нього споживання газу. 

GEOnews 
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Продовження видобування вуглеводнів Валюхів-

ського родовища згідно зі спеціальним дозволом на ко-
ристування надрами № 5414 від 31.10.2011 року. Метод 
розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. 
Кінцева продукція – нафта, газ природний, газ, розчи-
нений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, 
пропан, бутани, гелій. Роботи на ділянці надр здійсню-
ватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Полтава-
газвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Валю-
хівського родовища обліковують на Державному балансі 
корисних копалин України; наявні документи дозвіль-
ного характеру, розробку родовища здійснюють відпо-
відно до Правил розробки родовищ. Під час розробки 
родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься 
верстатом з дизельним приводом.

В адміністративному відношенні родовище знахо-
диться на території Миргородського району Полтавської 
області. Найближчі населені пункти :с. Мала Побиванка, 
Глибока Долина, Пирятинщина; м. Гадяч (колишній ра-
йонний центр) знаходиться на відстані близько 10 км у 
південно-східному напрямку від родовища, м. Мирго-
род (теперішній районний центр) знаходиться на від-
стані близько 50 км у південно-західному напрямку від 
родовища.  Площа ліцензійної ділянки Валюхівського 
родовища складає 28 км2.

На Валюхівському родовищі пробурено 15 сверд-
ловин.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУ-

ВАННЯ» (АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)
Код ЄДРПОУ 30019775. 
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 

буд. 26/28.
Контактний номер телефону: тел.: (044) 461 25 49; 

факс: (044) 461 29 72. 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 
ідентифікаційний код, місцезнаходження юридичної особи або місце 
проживання громадянина-підприємця, контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035,  Департамент екологічної оцінки та 
контролю, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: заступник директора Департа-
менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фі-
нансів – начальник відділу формування державної по-
літики у сфері екологічного контролю – Котяш Лада 
Павлівна, e-mail: OVD@mepr.gov.ua
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процед у ра прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльно-
сті буде Спеціальний дозвіл на користування надрами 
з видобування вуглеводнів Валюхівського родовища 
№ 5414 від 31 жовтня 2011 року, що видається Держав-
ною службою геології та надр України.

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, 
уповноважений його видавати, нормативний документ, 

що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планова-
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
-

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:

-
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
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6. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035, Департамент екологічної оцінки та 
контролю, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: заступник директора Департа-
менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фі-
нансів – начальник відділу формування державної по-
літики у сфері екологічного контролю – Котяш Лада 
Павлівна, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035, Департамент екологічної оцінки та 
контролю, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: заступник директора Департа-
менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фі-
нансів – начальник відділу формування державної по-
літики у сфері екологічного контролю – Котяш Лада 

Павлівна, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності; повідомлення про плановану діяльність.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в ро-
бочі часи у приміщеннях:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. 
Київ, вул. Кудрявська, 26/28, контактна особа Банк Рос-
тислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, 
вул. Європейська, 173, контактна особа Кікоть Сергій 
Іванович, тел.: +380504045595. 

Миргородська районна рада за адресою: Полтав-
ська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 120. Контак-
тна особа: голова Миргородської районної ради Гирка 
Наталія Олексіївна, тел. 05355-52524.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

BP замислилася про виробництво 
«зеленого» водню в Австралії 

BP (British Petroleum) спільно з ве-
ликим австралійським інвестиційним 
банком Macquarie Group вивчає мож-
ливість виробництва екологічно чи-
стого «зеленого» водню на території 
колишнього НПЗ британської компанії 
в Західній Австралії.

Йдеться про промислову зону 
Kwinana, де розташовано безліч під-
приємств з високим рівнем викидів 
парникових газів.

Минулого року BP заявила про рі-
шення закрити тут свій НПЗ, відмі-
тивши, що вивчатиме інші варіанти 
використання цієї ділянки.

У квітні поточного року повідомля-
лося, що австралійський уряд виділить 
більше за $ 420 млн на розвиток про-
єктів з виробництва водню і уловлю-
ванню вуглецю. Це повинно допомогти 
країні понизити рівень викидів СО2 на 
29 % (від рівня 2005 року) до 2030 року. 
Окрім цього, в плани Австралії входить 
будівництво до 2023 року найбільшої 
сонячної електростанції у світі (потуж-
ністю 1,2 тис. МВт).

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 

Обсяги видобутку нафти 
в Білорусі можуть 

збільшитися вдвічі 
За рахунок розробки нових родовищ 

нафти, Білорусь може найближчими 
роками збільшити видобуток до 3-3,5 
млн тонн на рік, вважає президент Бі-
лорусі Олександр Лукашенко.

Це стало б вирішенням енергетичної 
проблеми для країни, підкреслив він.

У 2020 році у Білорусі було видобуто 
1,71 млн тонн.

Генеральний директор компанії 
«Белоруснефть» Олександр Ляхов по-
відомив, що на території  Білорусії в 
останні 4 роки рівень видобутку нафти 
щорічно нарощується на 20 тис. тонн.

«Белоруснефть» планує збільшити 
видобуток нафти на території Білорусі 
в 2023 році приблизно на 4 % - до 1,77 
млн тонн з традиційних 1,7 млн тонн і 
стабілізувати нафтовидобуток на цьому 
рівні в подальші роки.

Основним напрямом пошукових ро-
біт в середньостроковій перспективі 
стане освоєння нових родовищ у Пів-
денній структурній зоні Прип’ятського 
прогину і залучення їх в розробку. 

Любов Скиба, 
за матеріалами іноземних видань 

Польща використовуватиме 
природний біогаз 

до 2040-х років
Польща готується до збільшення 

попиту на газ на 50 % в найближчі 10 
років. Про це заявив голова правління 
польського енергетичного концерну 
PGNiG Павло Маєвський.

«Ми готуємося до підвищеного по-
питу на природний газ, близько 50 % в 
перспективі 10 років, - сказав він. - Він 
використовуватиметься довше, точно 
до 2040-х років».

За словами Маєвського, у багатьох 
країнах вже перевірена технологія ви-
користання біометану. 

Наразі цей напрям планують розви-
вати і в Польщі.

«Ми розраховуємо на те, що пода-
ватимемо біометан в мережу, щоб де-
карбонізувати газовий сектор і мати 
можливість використовувати його дов-
ше», - заявив голова PGNiG. Польща 
споживає близько 20 млрд кубометрів 
природного газу на рік. 

Раніше повідомлялося, що Україна 
та Польща можуть створити спільний 
газовий хаб. 

Любов Скиба, 
за матеріалами іноземних видань 



15

№37 (047), 17 вересня 2021  |  ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля)
        2021788200      

(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу 
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом 

проведення суцільних рубок головного користування. 
Заготівля деревини здійснюється в межах розрахун-
кової лісосіки, фонду рубок головного користування, 
на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Зрізування деревини здійснюється за допомогою 
бензопил,  трелювання сортиментами за допомогою ко-
лісних тракторів із захватами з подальшим транспор-
туванням на склад та зберігання продукції.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території  лісового фонду ДП «Могилів-По-
дільський», яке включає 7 структурних підрозділів 
(лісництва) – Мурованокуриловецьке, Котюжанське, 
Івашковецьке, Джуринське, Моївське, Вендичанстьке, 
Ямпільське лісництво. Планова діяльність відбувається 
у Мурованокуриловецькому, Котюжанському, Івашко-
вецькому, Джуринському та Моївському лісництву. Лі-
сові масиви розташовані в Тульчинському, Могилів-По-
дільському та Жмеринському районі Вінницької області.

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано 36,69 тис м3 на площі 147,5 га, в тому числі 
рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,55 тис. м3, на площі 3,1 га, 
захисні ліси – 1,70 тис. м3 на площі 7,1 га, експлуатаці-
йні ліси – 34,44 тис м3, на площі 137,3 га. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОГИЛІВ-ПО-

ДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», скорочена 
назва ДП «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП» .

Код ЄДРПОУ 00991433.
Юридична адреса: 24000, Вінницька обл., м. Моги-

лів-Подільський, вул. Олени Пчілки, буд. 15.
Контактний номер телефону: тел.: +380674321720
E-mail: mplisgosp@ukr.net

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, 
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-під-
приємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання грома-
дянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповно-
важеного центрального органу: Котяш Лада Павлівна
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4.  Процед у ра прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки, 
що видаються Вінницьким обласним управлінням лі-
сового та мисливського господарства.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планова-
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
-

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:

-
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
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сурсів України.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповно-
важеного центрального органу: Котяш Лада Павлівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповнова-
женого центрального органу: Котяш Лада Павлівна 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 
номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова-
ної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними:

1. Могилів-Подільська районна рада за адресою: 
24000 Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, площа 
Шевченка, буд 1.

Контактна особа: Трачук Володимир Павлович, те-
лефон +38068-724-1178, (04337) 634-46

2. Жмеринська районна рада за адресою: 23100 Ві-
нницька обл., м. Жмеринка, вул. Богдана Хмельниць-
кого, буд. 14.

Контактна особа: Токайчук Лілія Віталіївна, теле-
фон - +38097-141-1362, (04332) 5-07-46

3. Тульчинська районна рада за адресою: 23600, Ві-
нницька обл., Тульсчинський р-н, м. Тульчин, вул. Ми-
коли Леонтоновича, буд. 1.

Контактна особа: Трач Оксана Миколаївна, теле-
фон – (04335) 2-14-85

4. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОГИЛІВ-ПО-
ДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: 
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. 
Олени Пчілки, буд. 15.

Контактна особа: Хомич Олександр Іванович, те-
лефон - +38067-432-1720.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Chevron і Bunge створять СП з 
поновлюваного палива 

Chevron USA Inc., дочірня компа-
нія Chevron Corporation і Bunge North 
America, Inc. оголосили про підписан-
ня меморандуму про взаєморозумін-
ня(MoU) відносно створення спільно-
го підприємства.

СП займеться виробництвом від-
новлюваних видів палива і розробкою 
сировини з низьким рівнем викидів 
вуглецю.

Після створення СП для обох компа-
ній буде створений ланцюжок поста-
чань від фермера до заправної станції.

Очікується, що Bunge внесе в під-
приємство свої активи з переробки 
сої в Дестрехані (штат Луїзіана) і Каїрі 
(штат Ілінойс), а Chevron - біля $600 
млн готівкою. Обидві компанії пла-
нують подвоїти сукупну потужність 
підприємств до кінця 2024 року з ни-
нішніх 7 тис. т / д.

СП також використовуватиме нові 
можливості зростання в області ви-
робництва сировини з нижчою місткі-
стю вуглецю, а також розгляне можли-
вість інвестицій в попередню обробку 
сировини. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Hyundai планує розпочати випуск 
водневих вантажівок через 7 років 

Hyundai Motor Group планує роз-
робити версії на водневих паливних 
елементах для усіх своїх моделей ко-
мерційних автомобілів за 7 років (до 
2028 року).

У 2023 році компанія також планує 
представити «систему паливних еле-
ментів наступного покоління».

Що стосується паливних елементів, 
Hyundai заявила, що її система наступ-
ного покоління буде представлена у 
версіях на 100 і 200 кВт, «при цьому 
витрати будуть знижені на понад 50 %, 
загальний об’єм упаковки зменшений 
на 30 %, а вихідна потужність збіль-
шиться удвічі».

Уряд США вказав на декілька сер-
йозних проблем, від довговічності і 
надійності паливних елементів до вар-
тості водневих транспортних засобів.

Незважаючи на вищесказане, 
Hyundai є однією з декількох великих 
компаній, які прагнуть розробити 
ефективні пропозиції водневих па-
ливних елементів для автомобільного 
транспорту. 

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 

ОПЕК 
знизить прогноз попиту на нафту 

на наступний рік 
Очікується, що ОПЕК перегляне свій 

прогноз зростання попиту на нафту 
на 2022 року, через поширення дель-
та-штаму коронавіруса. 

Раніше повідомлялося, що ОПЕК 
та ОПЕК +, підвищили свій прогноз 
попиту на нафту на 2022 рік до 4,2 млн 
б/д з 3,28 млн б/д. 

Такий прогноз деякі   учасники гру-
пи вважають оптимістичним. Картель 
планує опублікувати свої останні про-
гнози попиту і пропозиції 13 вересня.

Уряду, компанії і трейдери уважно 
стежать за швидкістю відновлення 
попиту на нафту після обвалу в 2020 
році. Повільніше повернення може чи-
нити тиск на ціни і зміцнити думку 
про те, що пандемія може вплинути 
на структуру споживання протягом 
більш тривалого часу.

ОПЕК очікує, що в 2021 році попит 
на нафту виросте на 5,95 млн б / д, що 
вище за показник МЕА - 5,3 млн б / д 
та за прогноз EIA - 5 млн б / д.

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 
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Renault виступає за перенесення 

дати повної відмови від ДВЗ 
Одним з супротивників швидкої за-

борони ДВЗ стала Renault Group. 
Виконавчий директор Renault Жиль 

Ле Борн зазначив, що має намір боро-
тися за продовження виробництва осна-
щених ДВЗ гібридів навіть після 2034 і 
2035 років. Ле Борн вважає прийняту 
в ЄС стратегію повної відмови від ДВЗ 
неправильною і має намір зберегти ви-
робництво декількох гібридних моделей 
як мінімум до кінця 2040 року.

Він упевнений, що перш ніж вжива-
ти такі кардинальні заходи, необхідно 
забезпечити доступ до електромобілів 
ширшому колу споживачів. В той же 
час Renault Group думає про майбутнє 
бюджетної марки Dacia, яка як і раніше 
багато в чому покладатиметься на ДВЗ.

Ле Борн вважає логічним продовжен-
ня існування ДВЗ до 2040 року через 
відсутність розвиненої інфраструктури 
зарядних станцій та необхідної кіль-
кості споживачів, готових перейти на 
електромобілі. 

Любов Скиба, іноземні видання

ExxonMobil турбується про 
«вуглецевий слід» своїх споживачів

Компанія Exxon розпочала розкрива-
ти інформацію про викиди, що виника-
ють в результаті використання клієнта-
ми її продуктів, таких як бензин і авіагас.

Найбільша нафтогазова компанія 
США почне вимір викидів метану під 
час видобутку газу на одному зі своїх 
родовищ в штаті Нью-Мексіко. 

Опинившись під тиском відповідаль-
них інвесторів і захисників довкілля, 
ExxonMobil услід за деякими сланце-
вими добувачами вирішила створити 
новий продукт для покупців газу, наці-
лених на скорочення власного «вуглеце-
вого сліду». Для забезпечення незалеж-
ної експертизи Exxon підписала угоду з 
компанією MiQ про сертифікацію 200 
мільйонів кубічних футів (5,6 млн кубо-
метрів) природного газу на добу. Перші 
результати цієї оцінки будуть доступ-
ні вже в четвертому кварталі. Надалі 
ця ініціатива може бути поширена на 
інші райони видобутку сланцевого газу, 
включаючи Аппалачі та басейн Хейн-
свілл.

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Ураган «Іда» зруйнував НПЗ 
Alliance 

Американська нафтогазова компанія 
Phillips 66 може відмовитися від ремон-
ту свого НПЗ Alliance біля Нового Орле-

ана, який було незворотньо ушкоджено 
ураганом «Іда». 

Зазначається, що ушкодження, завда-
ні ураганом, виявилися занадто серйоз-
ними і ремонт може виявитися занадто 
дорогим. Як заявив представник компа-
нії Бернардо Фальяс, ніяких даних про 
терміни перезапуску заводу поки немає.

НПЗ, який може переробляти понад 
250 тис. бар. сирої нафти на добу, було 
закрито 28 серпня. Це сталося за день 
до того, як ураган «Іда» обрушився на 
південний схід Луїзіани. Стіна води ви-
сотою майже три метри пробила пролом 
у захисній дамбі нафтопереробного за-
воду і затопила його.

Також повідомляється, що нафтопере-
робний завод Royal Dutch Shell і її хіміч-
ний завод на північ від Нового Орлеана 
будуть закриті ще кілька тижнів, тому 
що їх ремонт занадто складний. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання 

Комітет ВР підтримав 
законопроєкти про державну 

регіональну політику
Парламент розгляне у другому читан-

ні законопроєкт № 5323 «Про внесення 
змін до Закону «Про засади державної 
регіональної політики».

Проєктом Закону передбачено комп-
лексне удосконалення механізмів реалі-
зації державної регіональної політики, 
зокрема:

• впровадження трирівневої системи 
стратегічного планування регіонального 
розвитку;

• ефективність стратегічного плану-
вання;

• зв’язок стратегічного та бюджетного 
планування;

• координуюча роль Мінрегіону у ре-
гіональному розвитку;

• Агенції регіонального розвитку ста-
ють повноправними учасники форму-
вання та реалізації державної регіональ-
ної політики;

• цифровізація державної регіональної 
політики.

Також Верховній Раді рекомендова-
но прийняти за основу законопроєкт № 
5649 «Про особливості стимулювання 
регіонального розвитку». Документом 
визначено ряд заходів стимулюван-
ня розвитку територій з обмеженими 
можливостями, зокрема: спрямування 
державних коштів у розвиток інфра-
структури, підтримка підприємництва, 
реалізація інтегрованих проєктів роз-
витку, що спрямовані на економічне 
зростання регіонів.

GEOnews

Уряд затвердив План заходів, 
спрямований на вирішення 

проблемних питань у сфері ЖКГ
Внесення змін до Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» 
визначило нові вимоги до формуван-
ня та встановлення тарифів на кому-
нальні послуги, а також впровадило 
одномоментний перехід на нові дого-
вори про надання комунальних послуг. 
Відтак, виникла необхідність розробки 
та прийняття нової законодавчої бази, 
яка врегулює основні засади державної 
політики у сфері надання ЖКГ. 

Уряд затвердив План заходів з вирі-
шення проблемних питань ЖКГ у ко-
роткостроковій перспективі.

«Для розвитку галузі ЖКГ необхідно 
удосконалювати законодавчу базу, й 
відповідні кроки прописані у затвер-
дженому Плані заходів. Йдеться про 
стабілізацію фінансово-економічного 
стану суб’єктів господарювання, які 
здійснюють свою діяльність у сфері 
надання комунальних послуг, встанов-
лення прозорої процедури відносин між 
споживачами та виконавцями житло-
во-комунальних послуг тощо. Відтак, 
після втілення у життя Плану заходів 
громадяни отримуватимуть більш якіс-
ні послуги у сфері ЖКГ», – наголосила 
заступниця Міністра розвитку громад 
та територій Наталія Хоцянівська.

GEOnews

Анонс: Нафтогазова енергетика 2021 
Міжнародна науково-технічна конфе-

ренція «Нафтогазова енергетика 2021», 
присвячена цьогорічним поважним 
ювілеям нафтогазової галузі України, 
відбудеться у вересні в Буковелі. Про 
це повідомляє ІФНТУНГ. 

Історія становлення галузі – це спіль-
ний здобуток народів Карпатського ре-
гіону, показовий приклад можливостей 
скоординованої співпраці, здобутків і 
звершень задля великої спільної мети.

Конференція запланована на період 
20 – 25 вересня 2021 р. (ІФНТУНГ – 
Буковель). Серед гостей та учасників 
заходу – галузеві Міністерства й відом-
ства, провідні вітчизняні та іноземні 
нафтогазовидобувні й сервісні компанії, 
науково-освітні заклади, знані фахівці, 
експерти. В рамках конференції передба-
чено проведення урочистого, пленарно-
го та секційних засідань, круглих столів 
з проблематики минулого, сьогодення 
та майбутнього базової енергетичної 
галузі, як безпекового елемента Східної 
Європи. 

GEOnews 
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Комітет ВРУ підтримав 

законопроєкт про розвиток 
міжмуніципального 

співробітництва
Профільний Комітет Верховної Ради 

України підтримав законопроєкт №5742 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про співробітництво територіальних 
громад» щодо впорядкування окремих 
питань співробітництва територіальних 
громад» для розгляду в першому читан-
ні. Йдеться, зокрема, про удосконалення 
порядку укладення договорів про спів-
робітництво територіальних громад. 

Законопроєктом пропонується вне-
сти зміни до Закону України «Про спів-
робітництво територіальних громад» 
щодо:

• запровадження процедури приєд-
нання територіальних громад до вже 
організованого співробітництва за спро-
щеною процедурою шляхом укладення 
додаткового договору про приєднання 
до організованого  співробітництва;

• визначення змішаного договору про 
співробітництво, в якому можуть міс-
титися елементи різних форм співро-
бітництва;

• надання можливості проводити за-
сідання комісій з підготовки проєкту 
договору про співробітництво, а також 
громадських обговорень щодо органі-
зації співробітництва у дистанційній 
формі. 

GEOnews

Суд задовольнив позов ПАТ 
«Харківське кар`єроуправління» 

до Держгеонадр
ПАТ «Харківське кар`єроуправління» 

звернулось до ОАС м. Києва з адміні-
стративним позовом до ДСГНУ, в якому 
просило скасувати наказ про зупинення 
дії спеціального дозволу на користуван-
ня надрами від 22.02.2007 № 4214.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, 
що відповідач дійшов помилкового 
висновку про невиконання позивачем 
вимог припису, оскільки позивач нама-
гався усунути наведені у акті та приписі 
правопорушення та виконав усі залеж-
ні від нього дії, з огляду на викладене, 
підстави для зупинення дії спеціального 
дозволу відсутні.

Відповідачем подано відзив на позов-
ну заяву обґрунтований тим, що пози-
вачу було надано строк для усунення 
низки порушень законодавства у сфері 
надрокористування. Проте, позивачем 
порушення не було усунуто.

Позивачем подано відповідь на відзив, 
в якій вважає необґрунтованими ви-

кладені відповідачем у відзиві доводи 
та наполягає на задоволенні позовних 
вимог у повному обсязі.

У результаті розгляду справи, суд ви-
рішив:

1. Адміністративний позов ПАТ «Хар-
ківське кар`єроуправління» до Держ-
геонадр про визнання протиправним 
та скасування наказу - задовольнити 
повністю.

2. Визнати протиправним та скасу-
вати наказ ДСГНУ про зупинення дії 
спеціального дозволу на користування 
надрами від 22.02.2007 № 4214.

3. Стягнути за рахунок бюджетних 
асигнувань Держгеослужби на користь 
ПАТ «Харківське кар`єроуправління» 
судовий збір у розмірі 2270 грн.

GEOnews

Суд задовольнив позов 
Держгеослужби до 
ТОВ «Торез-Шанс»

ДСГНУ звернулась до Донецького 
окружного адміністративного суду з 
позовом до ТОВ «Торез-Шанс» із по-
зовом про анулювання спеціального 
дозволу на користування надрами від 
04 жовтня 2006 року №4044, наданого 
ТОВ «Торез-Шанс».

У судове засідання представники сто-
рін не з`явилися, про дату, час та місце 
розгляду справи повідомлені належним 
чином, представник позивача надав кло-
потання про розгляд справи без його 
участі, за таких обставин суд визнав за 
можливе розглянути справу на підставі 
наявних матеріалів справи.

Відповідач правом надання відзиву 
на позовну заяву не скористався, про 
розгляд справи повідомлений належ-
ним чином.

Розглянувши матеріали справи, до-
слідивши докази по справі суд вирішив 
повністю задовольнити позовні вимоги 
Держгеонадр.

GEOnews

Управління Державного земельного 
кадастру здійснює перевірки щодо 

незаконного використання ділянок
Державні інспектори з контролю за 

використанням та охороною земель 
Львівської області продовжують здійс-
нення заходів державного контролю 
щодо протидії самовільному зайняттю 
земельних ділянок.

Упродовж минулого тижня держав-
ні інспектори Управління з контролю 
за використанням та охороною земель 
Головного управління Державного зе-
мельного кадастру України у Львівській 

області під час здійснення планових за-
ходів на території Золочівського району 
Львівської області виявили самовільне 
зайняття двох земельних ділянок загаль-
ною площею понад 52 га. Розмір шко-
ди заподіяної внаслідок самовільного 
зайняття земельних ділянок становить 
147 тис грн. З метою припинення цих 
правопорушень інспекторами видано 
приписи про їх усунення.

Загалом, у 2021 році, загальний розмір 
нарахованої шкоди, заподіяної внаслі-
док самовільного зайняття земельних 
ділянок, використання земельних ді-
лянок не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого 
шару ґрунту) без спеціального дозволу 
становить 1,54 млн грн, з яких сплачено 
1,15 млн грн.

GEOnews

За результатами здійснення 
державними інспекторами заходів 
контролю територіальна громада 

одержала більше 116 тис. грн
Управлінням з контролю за викорис-

танням та охороною земель у Черкась-
кій області проведено перевірку дотри-
мання вимог земельного законодавства 
при використанні земель комунальної 
власності сільськогосподарського при-
значення в межах Монастирищенської 
міської територіальної громади.

За результатами перевірки встанов-
лено факт порушення вимог земельного 
законодавства, а саме статей 125 та 126 
Земельного кодексу України, який поля-
гає у самовільному зайнятті земельної 
ділянки комунальної власності сільсько-
господарського призначення площею 
25 га в адміністративних межах Мо-
настирищенської міської територіальної 
громади Уманського району Черкаської 
області, яка використовується для ве-
дення товарного сільськогосподарсько-
го виробництва.

Порушника земельного законодав-
ства притягнуто до адміністративної 
відповідальності за статтею 53-1 КУпАП, 
проведено розрахунок розміру шкоди, 
заподіяної в наслідок самовільного 
зайняття земельної ділянки, на суму 
116350 грн., яка сплачена порушником 
до Бюджету громади.

GEOnews

Державні інспектори Харківщини 
здійснюють заходи державного 

контролю щодо нецільового 
використання земель оборони

Інспекторами ДЗКУ Харківській 
області здійснено захід державного 
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контролю щодо земельної ділянки за-
гальною площею 3069, га (землі оборо-
ни), яка використовується, суб’єктами 
господарської діяльності, для ведення 
товарного сільськогосподарського ви-
робництва, на підставі договорів про 
спільний обробіток землі, що не від-
повідає її цільовому призначенню ви-
значеному в акті на право постійного 
користування землею.

Наразі, здійснюються заходи щодо 
оформлення відповідних матеріалів пе-
ревірки. У зв’язку із значною шкодою за 
нецільове використання землі, матеріа-
ли будуть передані до правоохоронних 
органів та Північної територіальної гру-
пи з питань запобігання та виявлення 
корупції Міністерства оборони України.
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Управління ДЗКУ 
Івано-Франківщини здійснює 

заходи щодо протидії самовільному 
зайняттю земельних ділянок

Інспекторами Управління з контролю 
за використанням та охороною земель 
Головного управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області спільно з 
працівниками правоохоронних органів 
та органів місцевого самоврядування 
виявлено факт самовільного зайнят-
тя земельної ділянки комунальної 
власності площею 0,5981 га шляхом 
будівництва та встановлення об’єктів, 
складування деревини та встановлення 
металевої огорожі. Розмір шкоди запо-
діяної внаслідок самовільного зайняття 
земельної ділянки становить – 44328,54 
грн.

Державними інспекторами складе-
но відповідні матеріали перевірки для 
вжиття заходів реагування, передба-
чених законом. Також матеріали пере-
вірки направлено до правоохоронних 
органів та органу місцевого самовря-
дування.
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Державними інспекторами Кадастру 
встановлено факт самовільного 

зайняття земельних ділянок 
Донеччини

Фахівці Управління з контролю за 
використанням та охороною земель Го-
ловного управління Держгеокадастру у 
Донецькій області провели позапланову 
перевірку дотримання вимог земельно-
го законодавства на території області. 
За результатами перевірки встановлено 
факт самовільного зайняття земельної 
ділянки площею 12,28 га земель про-
мисловості на території Лиманської 

міської ради  Краматорського райо-
ну Донеччини (за межами населеного 
пункту) встановленою особою, чим 
місцевому бюджету завдано шкоди у 
значному розмірі –1,05 млн гривень.

У зв’язку з наявністю в зазначеному 
порушенні вимог земельного законо-
давства ознак кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 статті 
197-1 Кримінального кодексу України, 
матеріали готуються до передачі орга-
нам прокуратури.

GEOnews

Екоактивісти звинуватили 
банки, що фінансують 

виробників нафти і газу,
у лицемірстві

Barclays Plc і Deutsche Bank AG вхо-
дять в число 17 банків, звинувачених 
активістами в області кліматичного 
права в «лицемірстві» в зв’язку з ро-
ботою, пов’язаною зі спірним нафтовим 
родовищем в Північному морі. Про це 
повідомляє Bloomberg.

ClientEarth, лондонська група юрис-
тів, яка займається екологічними пи-
таннями, звернулася до кредиторів з 
проханням обґрунтувати фінансові або 
консультаційні послуги, які вони нада-
ють Royal Dutch Shell Plc і Siccar Point 
Energy, двом компаніям, які стоять за 
проєктом нафтового родовища Cambo.

Юридична благодійна організація за-
явила, що ведення бізнесу з суб’єктами, 
що займаються викопним паливом, «є 
насмішкою» над зобов’язаннями банків 
з боротьби зі зміною клімату, такими як 
приєднання до Банківського альянсу 
Net-Zero і колективного зобов’язання 
з боротьби зі зміною клімату.

«Ви не можете стверджувати, що пе-
реходите до нульового показника, і в 
той же час підтримувати клієнтів, які 
очолюють ризикований нафтогазовий 
проект, явно суперечить цілям за ну-
льовими викидами», - сказав Джеймі 
Сойєр, юрист ClientEarth.

Проеєкт нафтового родовища Cambo 
піддався жорсткій критиці з боку ак-
тивістів, які стверджують, що освоєн-
ня приблизно 170 млн бар. запасів на 
родовищі є несумісним з британською 
політикою досягнення нульових вики-
дів вуглецю до 2050 року. Підготовчі 
роботи для родовища Cambo були від-
кладені на рік.

Client Earth попередив, що крім юри-
дичних ризиків, залучені в підтримку 
нафтогазових компаній банки можуть 
опинитися під тиском інвесторів, які 
потребуватимуть відмови від фінан-

сування проєкту Cambo. 
GEOnews

Розпочалися водневі випробування 
ШГРП на Волині

Випробуваня шкафних газорегулюю-
чих пунктів (ШГРП) виробництва РГК 
Продакшн для роботи із воднем розпо-
чалися на Волині. Наразі фахівці про-
водять тестування трьох нових ШГРП 
та двох вузлів обліку газу в рамках 
програми сертифікації, необхідної для 
їх експорту. Про це повідомляє ExPro. 

Спеціалісти «Волиньгазу» під нагла-
дом незалежних аудиторів перевіряють 
здатність ШГРП безвідмовно редуку-
вати газоводневу суміш. Для цього до 
газорозподільної системи спецполігону 
підключили регулююче обладнання РГК 
Продакшн та заповнили її сумішшю із 
20 % водню та 80 % природного газу.

«За воднем – майбутнє. Ми знаємо, 
що в країнах Європи суміші водню із 
природним газом вже використовують 
в проєктах із опалювання деяких жит-
лових комплексів. 

Ми почали випробування україн-
ського газорегулюючого обладнання 
європейського зразка для відповідної 
сертифікації, яка підтвердить його го-
товність працювати з воднем. Випробу-
вання дадуть можливість оцінити здат-
ність роботи обладнання на водневих 
сумішах різних концентрацій», - пові-
домив голова правління «Волиньгаз» 
Мирослав Коротя.

«Волиньгаз» уже понад рік проводить 
дослідження в сфері розподілу газовод-
невої суміші газорозподільними мере-
жами. Компанія бере участь у водневих 
дослідженнях РГК у рамках європей-
ської ініціативи Green Deal. Мета цього 
проекту – підготувати газорозподільні 
мережі до редизайну із можливостю 
роботи з чистиви видами енергії, зо-
крема, воднем. Завдяки «Волиньгазу» 
Волинь увійшла до п’ятірки областей, 
де створені водневі полігони (це також 
Житомирська, Івано-Франківська, Дні-
пропетровська та Харківська).

17 працівників компанії «Волиньгаз» 
торік пройшли навчання та атестацію 
щоб отримати допуск до роботи з газо-
водневими сумішами.

Досліди РГК допоможуть з’ясувати 
чи достатньо герметичні газові мережі 
для транспортування водню, оскільки 
щільність цього хімічного елемента 
менша, ніж природного газу.

Наразі процес відбувається злагодже-
но, без збоїв, - повідомляють у компанії. 

GEOnews
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