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Президент України підписав
зміни до Закону
«Про індустріальні парки»
Зміни до Закону передбачають низку стимулів для індустріальних парків,
зокрема:
• повна або часткова компенсація
відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах
індустріальних парків;
• надано можливість в ІП здійснювати
діяльність у сфері переробки промислових та/або побутових відходів (окрім
захоронення);
• зменшено мінімальну площу ІП з
15 до 10 га та збільшено верхню межу
з 700 до 1000 га;
• будівництво, реконструкція та ремонт інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній
зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та
електропостачання, інженерних комунікацій тощо);
• облаштування (благоустрій) майданчиків індустріальних парків;
• дозволено розміщувати в ІП проєкти, спрямовані на стимулювання економічного зростання громад.
Протягом найближчих років Уряд
планує побудувати інфраструктуру для
25-ти індустріальних парків.
GEOnews
Законопроєкт про порядок
вирішення питань адмінтерустрою
України обговорили на
профільному Комітеті
Новий адміністративно-територіальний устрій України потребує системних
законодавчих змін. Зокрема, врегулювання питань, пов’язаних зі змінами
меж або присвоюванням статусу певного населеного пункту. Таким чином,
законопроєктом:

• вводяться поняття: адміністративно-територіального устрою України, адміністративно-територіальної одиниці,
населеного пункту та інші;
• встановлюються засади, на яких
будується адміністративно-територіальний устрій; органи, до повноважень
яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального
устрою; порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних
одиниць, встановлення і зміни їх меж;
віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст; найменування і
перейменування адміністративно-територіальних одиниць; визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад;
• врегульовуються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій
територіальних громад України тощо.
GEOnews
Комітет ВР підтримав
законопроєкти, які забезпечать
фіскальні стимули для інвесторів в
індустріальних парках
Профільний комітет Верховної Ради
України підтримав законопроєкти
№ 5688 та 5689. Ці документи передбачають низку податкових та митних
стимулів для інвесторів.
Зокрема, документи передбачають
такі фіскальні стимули:
• звільнення від податку на прибуток
резидентів ІП на 10 років за умови його
реінвестування у розвиток інвестиційного проєкту;
• звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита на ввезення нового устаткування (обладнання) для власного
використання;
• встановлення пільг на податок на
нерухомість на території ІП (за рішен-

ням ОМС);
• встановлення ставки земельного
податку та орендної плати за землі
державної та комунальної власності в
розмірі меншому, ніж земельний податок (за рішенням ОМС);
• звільнення від сплати земельного
податку (за рішенням ОМС).
GEOnews
Україна отримає підтримку від
ЄІБ на заходи з підвищення
енергоефективності
У межах технічної підтримки реалізації проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» Україна
та Європейський інвестиційний банк
укладуть угоди про надання грантів у
розмірі 2 млн євро.
Угоди передбачають залучення інвестиційного гранту в розмірі 1 млн євро
з ресурсів фонду Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та
довкілля («E5P») для впровадження
ратифікованої міжнародної Фінансової угоди й фінансування субпроєктів,
пов’язаних із заходами енергоефективності. А також – залучення 1 млн
євро грантових коштів для часткового
фінансування субпроєктів, пов’язаних
із заходами щодо підвищення енергоефективності, зокрема, в лікарняних
закладах.
Також Мінрегіоном було підписано
нові угоди з ЄІБ та фондом «E5P» у межах проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Йдеться
про надання гранту Україні у розмірі
4 млн євро від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а також грантову технічну допомогу на суму 4 млн
євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP).
GEOnews

Щотижнева всеукраїнська газета “ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ”
пропонує
розміщення оголошень та повідомлень відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Вартість розміщення:
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля - 4 900 грн
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля - 2400 грн
Детальну інформацію ви можете отримати:
за тел: +380 (50) 015-04-53, або e-mail: sphpro2020@gmail.com
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Комітет ВР підтримав законопроєкт
дення оцінки впливу на довкілля або
щодо посилення відповідальності за без ліцензії (із її порушенням) на здійспорушення у сфері містобудування
нення операцій у сфері поводження з
Комітет ВР з питань правоохоронної небезпечними відходами. Якщо такі дії
діяльності підтримав законопроєкт спричинили тяжкі наслідки, покаран№5877, який спрямований на підви- ням буде - обмеження волі на строк від
щення ефективності інституту відпові- 1 року до 3 років або позбавлення волі
дальності за правопорушення у містобу- на той самий строк.
дівній сфері. Зауважимо, законопроєкт
GEOnews
«Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та
Вже офіційно: в Україні працює єдиКримінального кодексу України щодо
ний екологічний вебпортал
посилення відповідальності у сфері
«ЕкоСистема»
містобудівної діяльності» передбачає,
Кабінет Міністрів України на позазокрема:
черговому засіданні ухвалив постанову
• збільшення штрафних санкцій за «Про Єдину екологічну платформу «Екоправопорушення у сфері містобудівної Система». Цим рішенням врегульовудіяльності;
ється питання функціонування єдиної
• чітке визначення кола суб’єктів, на екологічної платформи, яку Міндовкіляких може бути накладено адміністра- ля в тестовому режимі запустило ще в
тивне стягнення;
травні 2021 року.
• можливість притягнення до криміЦей документ визначає «ЕкоСистему»
нальної відповідальності суб’єктів мі- як загальнодержавну екологічну автостобудівної діяльності у разі порушення матизовану інформаційно-аналітичну
законодавства;
систему, інтегровану з порталом «Дія»,
• посилення кримінальної відпові- яка покликана забезпечити доступ до
дальності за самочинне будівництво.
екологічної інформації, а також - ефекРаніше Міністр розвитку громад та тивну електронну взаємодію між дертериторій Олексій Чернишов повідомив, жавою, бізнесом та громадою з метою
що Верховна Рада України ухвалила за отримання адміністративних послуг у
основу два законопроєкти, які спря- сфері захисту довкілля.
мовані на комплексну реформу сфери
Документ також має:
містобудування.
• забезпечити високий рівень поінGEOnews формованості українців про стан довкілля;
Посилюється кримінальна
• полегшити впровадження механізму
відповідальність за
електронного урядування;
злочини проти природи
• гарантувати прозорість в діяльності
Уряд схвалив зміни до Кримінального органів виконавчої влади;
кодексу України в частині посилення
• спростити узагальнення та системавідповідальності за злочини проти до- тизацію інформації про довкілля, якою
вкілля.
володіють органи державної влади на
Міндовкілля, спільно з правоохо- різних рівнях;
ронними органами, Спеціалізованою
• сприяти узгодженню позицій стейекологічною прокуратурою та суддями, кхолдерів та активізації участі громадпереглянуло розділ 8 Кримінального ко- ськості при прийнятті рішень, які стодексу України.
суються екологічної політики тощо.
У розділі 8 Кримінального кодексу
GEOnews
України передбачається посилити відповідальність за вчинення злочинів
Опубліковано результати роботи
проти природи та доповнити ще трьома
конференції «Геологічна наука в
новими статтями:
незалежній Україні»
• ст.246-1 «Порушення правил заготівНАН України опублікувала результалі деревини в межах лісового фонду»;
ти Всеукраїнської наукової конференції
• ст. 246-2 «Незаконне перевезення, «Геологічна наука в незалежній Україні».
зберігання або збут деревини»;
Робота конференції відбувалася за
• ст. 246-3 «Незаконне ввезення в напрямами: мінералогія, корисні копаУкраїну або вивезення за її межі об’єк- лини, петрологія, геохімія, екогеологія.
тів тваринного або рослинного світу».
До участі долучилося 128 науковців
Пропонується встановити криміналь- та геологів-виробничників з України,
ну відповідальність за провадження Австралії, Словаччини.
господарської діяльності без провеСучасний стан і нагальні проблеми
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мінералогії, петрології, геохімії, екогеології, вивчення родовищ корисних
копалин за участі українських геологів
висвітлювались у 35 доповідях, виголошених у тому числі і в онлайн форматі.
На підсумковому пленарному засіданні були підбиті підсумки конференції,
прийнято Рішення конференції та окреслені перспективи наступних досліджень і співпраці.
За матеріалами конференції опубліковано електронний збірник наукових
праць. Детальна інформація про конференцію розміщена на сайті Інституту
геохімії, мінералогії та рудоутворення
НАН України.
GEOnews

Хмельницький ОАС задовольнив
адміністративний позов
Держгеонадр
Державна служба геології та надр
України звернулась до суду з позовом
до ВКП «Україна-Агро» про анулювання
спеціального дозволу на користування
надрами №4352 від 31.08.2007.
Службовими особами Держгеонадр
було проведено перевірку відповідача
з питань додержання законодавства у
сфері користування надрами. За результатами перевірки складений акт та внесений припис про усунення виявлених
під час перевірки порушень. У подальшому ДСГНУ, у зв`язку з невиконанням
вимог припису, було прийняте рішення
про проведення позапланової перевірки,
за результатами якої складений акт про
недопущення службових осіб до здійснення позапланового заходу державного
нагляду (контролю).
Наказом Держгеонадр, згодом, зупинено дію дозволу та надано відповідачу термін на усунення порушень до
01.03.2021. У зв`язку з неусуненням
суб`єктом господарювання порушень
вимог закону підрозділом Департаменту геологічного контролю ДСГНУ підготовлене подання на анулювання дії
спеціального дозволу на користування
надрами.
У зв`язку з відсутністю відповідних
пояснень зі сторони суб`єкта господарювання позивач звернувся до суду з
цим позовом.
Дослідивши обставини у справі та
перевіривши їх доказами, суд дійшов
висновку про необхідність задовольнити позов Держгеонадр до ВКП «Україна-Агро» про анулювання спеціального дозволу на користування надрами
№ 4352 від 31.08.2007 року.
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
ШОСТКИНСЬКЕ ДОЧІРНЄ
АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ШОСТКИНСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП»
код ЄДРПОУ 14005298
інформує про намір провадити плановану діяльність
та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 41140,
Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Вороніж, пров.
Глухівський, буд. 10, тел. +38 (067) 542-18-48
2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування.
Проведення суцільних санітарних рубок на підставі
спеціального дозволу – лісорубного квитка, з подальшим лісовідновленням на місцях зрубів.
Технічна альтернатива 1
Проведення поступових рубок головного користування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де
згідно чинного законодавства можна проводити поступові рубки головного користування та проведення суцільних рубок головного користування на площі понад
1 га на інших ділянках.
Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок здійснюється шляхом створення лісових
культур, та сприянням природному поновленню відповідно до лісо рослинних умов та наявності достатньої
кількості насінників.
Технічна альтернатива 2
Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 1 га на всіх ділянках.
Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок здійснюється виключно шляхом створення лісових культур.
3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду Шосткинського
дочірнього агролісогосподарського підприємства «Шо-

сткинський агролісгосп». Лісові масиви розташовані
в північно-західній частині Сумської області на території Шосткинського адміністративного району. Територія лісгоспу відноситься до зони Новгород-Сіверського Полісся.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються оскільки територія підприємства
є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський
захід запроектований державними лісовпорядними органами 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, забезпеченні 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 Шосткинського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Шосткинський агролісгосп»
складає 12226,8 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної
відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років (з 2014 по 2023 рр.).
Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок:
Рубки головного користування на площі 48,8 га з запасом ліквідної деревини 11,16 тис.м3, з них: у рекреаційно-оздоровчих лісах на площі 4,6 га з запасом ліквідної
деревини 0,84 тис.м3; у захисних лісах на площі 10,1 га з
запасом з запасом ліквідної деревини 1,66 тис. м3; у експлуатаційних лісах на площі 34,1 га з запасом ліквідної
деревини 8,66 тис.м3.
Суцільні санітарні рубки: у рекреаційно-оздоровчих лісах на площі 5,4 га із запасом ліквідної деревини
0,67 тис.м3; у захисних лісах на площі 20,8 га із запасом
ліквідної деревини 3,63 тис.м3; у експлуатаційних лісах
на площі 4,6 га з запасом ліквідної деревини 0,85 тис.м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного користування»
та вимоги до здійснення санітарних рубок визначені
Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27
липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних
та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі
спеціального дозволу - лісорубного квитка.
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Під час розробки лісосік дотримуватись вимог
«Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р.
з № 328/10608).
При складанні карти технологічного процесу розробки 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 лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від
13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин
та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.
Проведення суцільних санітарних рубок
Дотримання Санітарних правил в лісах України, затверджених 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 розробки 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» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р.
з № 328/10608).
Під час розробки дотримуватись «Правил охорони
праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від
13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності 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
шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
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щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на
довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лісосіках, 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 здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних
норм; подальша утилізація проводиться на основі договорів із спеціалізованим організаціям;
шумове забруднення – відбувається вплив, пов’язаний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;
біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках;
навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових робочих місць, відрахування податків до місцевого бюджету);
клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим
ефектом і інших речовин;
навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. У разі виявлення пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного
ландшафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства України.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму
захист території за альтернативами:
на межі житлової забудови.
щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки складащодо територіальної альтернативи 2
ється технологічна карта розробки лісосіки, додаткоТериторіальна альтернатива 2 не розглядається.
вого еколого-інженерного захисту не потрібно.
9. Належність планованої діяльності до першої
щодо технічної альтернативи 2
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль- можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
ності.
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний
4
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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).

кож на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 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 будьякі зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь
10. Наявність підстав для здійснення оцінки у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі громадського обговорення звіту з оцінки впливу на донаявність значного негативного транскордонного вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гровпливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких мадського обговорення.
може зазнати значного негативного транскордонного
Тимчасово, на період дії та в межах території кавпливу (зачеплених держав).
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
Підстави для здійснення транскордонного впливу з метою запобігання поширенню на території України
відсутні.
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу11. Планований обсяг досліджень та рівень вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
деталізації інформації, що підлягає включенню до громадські слухання не проводяться і не призначаються
звіту з оцінки впливу на довкілля.
на дати, що припадають на цей період, про що зазначаПланований обсяг досліджень та рівень деталіза- ється в оголошенні про початок громадського обговоції інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у рення звіту з оцінки впливу на довкілля.
відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та до звіту з оцінки впливу на довкілля
можливості для участі в ній громадськості.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
Планована суб’єктом господарювання діяльність цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноможе мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає важеного органу громадськість має право надати уповоцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Укра- новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього поїни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на відомлення, зауваження і пропозиції до планованої
довкілля - це процедура, що передбачає:
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфорпідготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
впливу на довкілля;
на довкілля.
проведення громадського обговорення плановаНадаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реної діяльності;
єстраційний номер справи про оцінку впливу на доаналіз уповноваженим органом звіту з оцінки вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, цього повідомлення). Це значно спростить процес реотриманої від громадськості під час громадського об- єстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
говорення, під час здійснення процедури оцінки транУ разі отримання таких зауважень і пропозицій
скордонного впливу, іншої інформації;
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєнадання уповноваженим органом мотивованого стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре- господарювання (протягом трьох робочих днів з дня
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропункту;
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обврахування висновку з оцінки впливу на довкілля робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання
у рішенні про провадження планованої діяльності, за- під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
значеного у пункті 14 цього повідомлення.
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно- або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля громадськості, надані у процесі громадського обговопланованої діяльності, визначає допустимість чи об- рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформаґрунтовує недопустимість провадження планованої ді- ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
яльності та визначає екологічні умови її провадження. довкілля. Детальна інформація про це включається до
Забороняється розпочинати провадження плано- звіту з оцінки впливу на довкілля.
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
14. Рішення про провадження планованої
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає діяльності
право і можливості громадськості для участі у такій
Відповідно до законодавства рішенням про провапроцедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до- дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
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“Про оцінку впливу на довкілля”)
сів України, Департамент екологічної оцінки та контрщо видається Сумським обласним управлінням лісо- олю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківвого та мисливського господарства
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповноваженого центрального органу: Котяш Лада Пав15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до лівна, заступник директора Департаменту екологічної
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник
деталізації інформації, що підлягає включенню відділу формування державної політики в сфері еколодо звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно гічного контролю
надсилати до
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна
Міністерства захисту довкілля та природних ресурадреса, номер телефону та контактна особа)

Держгеокадастр відкриває
відомості про спеціальні дозволи на
користування надрами
За результатами співробітництва між
ДЗК і ДСГНУ, в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру
впроваджено надання відомостей про
спеціальні дозволи на користування
надрами.
Відтепер, витяг з ДЗК про земельну
ділянку доповнено інформацією, яка
містить відомості про спеціальні дозволи на користування надрами (у разі
їх наявності).
Зазначена інформація буде відображатися у відомостях ДЗК відповідно до
Закону України від 28.04. 2021 №1423
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», яким,
зокрема, передбачено зняття штучних
обмежень господарської діяльності для
спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування
зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою; запровадження незалежного
контролю документації із землеустрою
через громадську експертизу або рецензування; надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних,
відкритих та загальнодоступних даних.
GEOnews
У Дніпропетровській області
державні інспектори зафіксували
самовільне зайняття
земельної ділянки
В результаті заходів державного
контролю за використанням та охороною земель на території Широківської ОТГ Криворізького району Дніпропетровської області встановлено
самовільне зайняття земельної ділянки
площею 20 га для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва,
чим заподіяно шкоду місцевій територіальній громаді у розмірі 178 450
гривень, відповідальність за що перед-
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бачено пунктом «б» статті 211 Земельного кодексу України та ст.197-1 Кримінального кодексу України, у зв’язку із
чим державним інспектором складено
всі необхідні матеріали перевірки та
притягнуто правопорушника до відповідальності.
Шкода завдана місцевій територіальній громаді сплачена правопорушником добровільно у повному обсязі.
GEOnews
Держгеонадра презентували
Інвестиційний атлас
надрокористувача Запоріжчини
З метою поглиблення партнерства
між Держгеонадрами, Запорізькою
обласною державною адміністрацією і
Запорізькою обласною радою підписали Меморандум про співробітництво.
Відбулася робоча поїздка Голови Держгеонадр до Запоріжжя. Під час візиту
було презентовано інвестиційні можливості регіону в галузі надрокористування – Інвестиційний атлас Запорізької
області. Каталог містить інформацію
про наявні родовища, які відкриті для
інвестування, заліцензовані об’єкти,
порядок отримання спеціального дозволу на користування надрами.
На території Запоріжчини обліковується 166 родовищ різноманітних корисних копалин, з яких 69 розробляється. Найбільше в регіоні будівельної
сировини, також наявні металічні корисні копалини та гірничорудна сировина.
Також було підписано Меморандум
про співробітництво між Держгеонадрами, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою
обласною радою.
GEOnews
Епоха місячного вулканізму тривала
на мільярд років довше, ніж
передбачалося раніше
Згідно з дослідженнями вчених, епоха місячного вулканізму закінчилася
не 1,96 млрд років тому, а тривала на

мільярд років довше. Такого висновку
дійшла міжнародна дослідницька група,
ґрунтуючись на результатах досліджень
зразків місячного ґрунту, що минулого
року було доставлено на Землю китайським зондом «Чан’є-5».
Результати дослідження було опубліковано в п’ятницю на сайті міжнародного журналу Science. Згідно зі статтею,
відповідні висновки було зроблено після проведення елементного і ізотопного аналізу місячного базальту. Нове
відкриття допоможе краще зрозуміти
процес еволюції Місяця.
За підсумками дослідження раніше
доставлених на Землю зразків місячного ґрунту учені вважали, що епоха
місячного вулканізму скінчилася 2,9
млрд років тому.
Любов Скиба,
за матеріалами іноземних видань
Підтверджено наявність
озера на Марсі
Астрономи проаналізували знімки
зсередини кратера Єзеро, куди висадився ровер «Персеверанс» та за валунами
на поверхні підтвердили наводнене минуле місцевості. 3,7 мільярда років тому
озеро могла живити ріка, а наприкінці
свого існування воно пережило кілька
повеней потужністю до трьох тисяч
кубічних метрів води на секунду. Результати аналізу знімків ровера вчені
опублікували у Science.
Марсохід «Персеверанс» приземлився на дно кратера Єзеро 18 лютого 2021
року. На орбітальних зображеннях кратера геологи розгледіли по краях прояви двох віялових осадових структур,
які схожі на дельти річки. За оцінками,
вони могли сформуватися близько 3,63,8 мільярда років тому. Також спектроскопічні спостереження з орбіти
виявили філосилікати і карбонати, які
свідчать про водне минуле Єзеро.
Глибину озер оцінюють у 2395 та 2250
метрів.
Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань
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(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення 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 «Клесівське лісове господарство» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок.
Площа державного підприємства «Клесівське лісове
господарство» складає 55420,3 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для
постійних лісокористувачів розрахунок спеціального
використання лісових ресурсів наведено на 10 років.
Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 92,62 тис. м³ на площі 356,7 га, в тому числі
експлуатаційні ліси – 90,31 тис. м³ на площі 346,1 га, захисні ліси – 2,11 тис. м³ на площі 9,6 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,20 тис. м³ на площі 1,0 га.
Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок становить 4,83 тис. м³ на площі 32,8 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 4,71 тис. м³ на площі 32,3 га, захисні
ліси – 0,12 тис. м³ на площі 0,5 га.
2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Клесівське лісове
господарство»
код ЄДРПОУ 00992771
34550, Рівненська область, Сарненський район,
смт Клесів, вул. Залізнична, буд. 61 тел. (03655)5-0840, (03655)5-02-82
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, Департамент екологічної
оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-3150, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш
Лада Павлівна, заступник директора Департаменту
екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 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”)

Які видаються Рівненським обласним управлінням
лісового та мисливського господарства.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання 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 планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після
встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування 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
ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, Департамент екологічної
оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-3150, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш
Лада Павлівна, заступник директора Департаменту
екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження)

7. Уповноважений центральний орган або
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уповноважений територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, Департамент екологічної
оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-3150, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш
Лада Павлівна, заступник директора Департаменту
екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
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Контактна особа: перший заступник райдержадміністрації Мариніна Людмила Василівна, тел. 096-85022-15.

2. Вирівська сільська територіальна громада за адресою: 34551, Рівненська область, Сарненський р-н, с.
Вири, вул. Центральна, буд. 2-а, години роботи з 08.00
до 17.00, окрім вихідних;
Контактна особа: секретар Величко Світлана Вікторівна контактний телефон, 03655-54222.
3. Клесівська селищна рада за адресою: 34550, Рівненська область, Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Свободи, буд. 10, години роботи з 08.00 до 17.15, окрім вихідних;
Контактна особа: секретар Романюк Людмила Миколаївна контактний, телефон 03655-50350.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
4. Рокитнівська селищна рада 34200, Рівненська
діяльності
область, Сарненський р-н, смт Рокитне, вул. НезалежЗвіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді- ності, буд. 15, години роботи з 08.00 до 17.10 год, окяльності
рім вихідних;
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
Контактна особа: секретар Лесковець Марина Іванівна, контактний телефон 03635-2-20-90.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне
5. Контора ДП «Клесівський лісгосп», 34550, Ріввід приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо- ненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Залізшення), а також час, з якого громадськість може озна- нична, 61.
йомитися з ними:
Контактна особа: інженер лісового господарства
1. Сарненська районна державна адміністрація, ДП «Клесівський лісгосп» Богданець Ірина Василівна,
34502, Рівненська область, м. Сарни, вул. Демократична, 066-86-10-359.
51, години роботи з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження)
Відкрито Київську секцію
для розвитку професіоналів
нафтогазової галузі
Найбільша у світі професійна нафтогазова спільнота – Society of Petroleum
Engineers (SPE) відкрила Київську секцію за ініціативи НАК «Нафтогаз України» та підтримки видобувних і сервісних нафтогазових компаній України.
Залучення українських нафтогазових фахівців до міжнародної спільноти
дозволить розвинути кадровий потенціал через постійний обмін досвідом
та знаннями.
Головою Київської секції SPE обрано
Санжара Жаркешова, заступника директора дивізіону «Нафтогаз Розвідка
та Видобування» з розвідки та розробки родовищ. Також до її управлінського
комітету увійшли представники провідних сервісних компаній Weatherford
та Schlumberger. Управління та організацію роботи нової секції вони здійснюватимуть на волонтерських засадах
задля розвитку галузі. Серед найближчих планів Київської секції SPE – проведення ознайомчих засідань для обміну досвідом та майстер-класів.
GEOnews
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«Укрнафта» розпочала
буріння нової свердловини на
Верхньомасловецькому
родовищі
Компанія «Укрнафта» розпочала буріння нафтової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі у Сколівському районі Львівської області. Про
це повідомляє пресслужба компанії.
Проєктна глибина розвідувальної
похило-скерованої свердловини №
103 становить 1630 м з відходом від
вертикалі 664 м. Максимальний зенітний кут – 37,11°. Мета буріння свердловини № 103 Верхньомасловецького
родовища - розкриття бистрицьких та
нижньоменілітових відкладів, відбір
керну, отримання геофізичних даних,
проведення випробування пластів на
кабелі. За оцінками фахівців, початкова
добова продуктивність свердловини
складе 28,2 т нафти.
Буріння свердловини «Укрнафта»
проводить силами підрозділу «Укрнафта Буріння», використовуючи власну
бурову установку «Уралмаш 3Д-76», із
залученням компаній-підрядників.
Прогнозний термін буріння - 54 дні.
GEOnews

«Шебелинкагазвидобування»
планує буріння 12-ти свердловин на
Харківщині
Компанія «Шебелинкагазвидобування» планує спорудження 12 експлуатаційних та розвідувальних свердловин
на Західно-Хрестищенському, Ланнівському, Безпалівському, Вишневському,
Мелихівському, Кегичівсьму газоконденсатних родовищах та Колонтаївській нафтогазовій площі у Харківській
області.
За плановою діяльністю спорудження
зазначених свердловин передбачається
роторним і турбінним способом буріння з використання бурових верстатів з
дизель-електричним приводом потужністю до 7 000 кВт.
Передбачено підключення всіх свердловин включно з обв’язкою устя та
прокладання газопроводів. Очікувані
об’єми видобутку природного газу на
кожній з наведених свердловин становлять від 15 тис куб м/добу до 70 тис
куб м /добу.
Роботи з впровадження планованої
діяльності буде здійснювати філія ГПУ
«Шебелинкагазвидобування».
GEOnews
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(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та
контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail:
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник
відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю.

Повідомляємо про початок громадського обгово- (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
метою виявлення, збирання та врахування зауважень провадження планованої діяльності та орган, який
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про прова1. Планована діяльність.
дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи
Спеціальне використання лісових ресурсів у по- на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки,
рядку проведення рубок головного користування. Про- що видаються Рівненським обласним управлінням ліведення суцільних санітарних рубок на підставі спеці- сового та мисливського господарства
ального дозволу – лісорубного квитка, з подальшим (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповновалісовідновленням на місцях зрубів.
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування
5. Строки, тривалість та порядок громадського
на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка. обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
Зрізування деревини здійснюється за допомогою включаючи інформацію про час і місце усіх
бензопил, трелювання сортиментами за допомогою ко- запланованих громадських слухань
лісних тракторів із захватами з подальшим транспорТривалість громадського обговорення становить
туванням на склад та зберігання продукції.
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робоСпеціальне використання лісових ресурсів здійс- чих днів) з моменту офіційного опублікування цього
нюється на території лісового фонду ДП «Зарічнен- оголошення (зазначається у назві оголошення) та наський лісгосп», яке включає 8 структурних підрозді- дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
лів (лісництва) – Зарічненське, Вичівське, Дібрівське, на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
Локницьке, Мутвицьке, Острівське, Річицьке, Свари- суб’єктом господарювання, що передається для видачі
цевицьке лісництво. Лісові масиви розташовані в Ва- висновку з оцінки впливу на довкілля.
раському районі Рівненської області.
Протягом усього строку громадського обговорення
Щорічний обсяг рубок головного користування за- громадськість має право подавати будь-які зауваження
проектовано 41,02 тис м3 на площі 204,7 га, в тому числі або пропозиції, які, на її думку, стосуються плановарекреаційно-оздоровчі ліси – 0,13 тис. м3, на площі 0,7 га, ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зазахисні ліси – 4,42 тис. м3 на площі 21,9 га, експлуатаці- уваження та пропозиції можуть подаватися в письйні ліси – 36,47 тис м3, 182,1 га.
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок ста- усно під час громадських слухань із внесенням до проновить 5,49 тис. м³ на площі 59,9 га, в тому числі екс- токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після
плуатаційні ліси – 5,27 тис. м³, на площі 57,7 га, захисні встановленого строку, не розглядаються.
ліси – 0,22 тис. м³, на площі 2,2 га.
Тимчасово, на період дії та в межах території ка(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої дірантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
яльності, місце провадження планованої діяльності)
з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине2. Суб’єкт господарювання
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасуДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАРІЧНЕНСЬКЕ вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (ДП «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ громадські слухання не проводяться і не призначаються
ЛІСГОСП»)
на дати, що припадають на цей період.
Код ЄДРПОУ 00992823.
Юридична адреса: 34000, Рівненська обл., ВарасьГромадські слухання (перші) відбудуться:
кий р-н (раніше – Зрічненський р-н), смт. Зарічне, вул.
Центральна, буд. 78.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Контактний номер телефону: тел.: 0993673930
Громадські слухання (другі) відбудуться:
E-mail: zardlg@gmail.com
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує

(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 ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та
контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail:
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник
відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону)

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 ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та
контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail:
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник
відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю.
(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
Третій тиждень триває виверження
вулкана Кумбре-В’єха
Виверження вулкану Кумбре-В’єха на
іспанському острові Ла-Пальма триває
з 19 вересня. Зафіксовано 21 підземний
поштовх максимальною магнітудою в
3,8. Внаслідок поштовхів одну зі стінок кратера було зруйновано, через що
обсяги магми, температура якої сягає
1240 градусів за Цельсієм, були за розміром у триповерховий будинок.
Експерти прогнозують, що виверження Кумбре-В’єха триватиме ще три місяці, зважаючи на сейсмічну активність
у регіоні.
Останнє виверження Кумбре-В’єха
відбулося 50 років тому, через що півстоліття вулкан вважався сплячим.
За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис. людей
фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося понад тисячу
підземних поштовхів магнітудою до 3,4.
Близько 6000 осіб були евакуйовані
з будинків на острові Ла Пальма при
населенні близько 83000 осіб.
Віра Жулєбіна, іноземних видань
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Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; 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:
1. Локницькій ОТГ за адресою: 34030, Рівненська
обл., Зарічненський район (Вараський район) с. Локниця, вулиця Центральна, 55.
Контактна особа: Швайко Олена Олександрівна телефон 097 71 31 7 50.
2. Зарічненській ОТГ за адресою: 34000 Рівненська
обл., Зарічненський район (Вараський район) смт. Зарічне, вул. Центральна, 11.
Контактна особа: Полюхович Віталій Іванович, телефон 068 28 26 318.
3. Дубровицькій ОТГ за адресою:34100 Рівненська обл., Дубровицький район (Сарненський район)
м. Дубровиця, вул. Воробинська , 4.
Контактна особа:Пшенична Катерина Данилівна,
телефон 097 07 48 312
4. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАРІЧНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (ДП «ЗАРІЧНЕНСЬКЕ ЛІСГОСП») за адресою:34000, Рівненська обл.,
Вараський р-н, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд. 78.
Контактна особа: Юхнович Валерій Іванович контактний телефон 0993673930.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата,
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Полтавська ОДА вирішувала долю
Старицьківського кар’єру
Відбулося засідання постійної депутатської комісії – з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр. Зазначається, що під час
обстежень на Полтавщині впродовж
2020–2021 років представники інспекції неодноразово виявляли незаконні
кар’єри, де вівся видобуток копалин.
У кар’єрі Старицьківки, за приблизними підрахунками, встигли видобути понад 250 тис. кубометрів піску, але
для отримання більш точної інформації потрібно залучати геодезичні вишукування. Комісія рекомендувала
направити звернення щодо незаконного видобування до Державної екологічної інспекції Центрального округу,
Управління Держпраці у Полтавській
області, Державної служби геології та
надр України, Головного управління
Нацполіції в Полтавській області, Головного управління Держгеокадастру в
Полтавській області щодо порушення
земельного законодавства.
GEOnews

Невідомі незаконно видобували
гравій та пісок у селі на Буковині
6 жовтня було викрито групу невідомих, яка займалася незаконним
видобутком гравію та піску в селі на
Буковині. Про це повідомляє Буковинська правда з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Поліція Новоселиці задокументувала факт незаконного видобутку піщано-гравійної суміші у селі Зелений Гай.
Зокрема, до поліції звернувся 51-річний
буковинець і розповів, що відбувається
у селі. На місці виявили два колісних
екскаватори, бульдозер. Проте самі невідомі зникли з місця події, тож наразі
поліція їх розшукує.
Слідчі поліції внесли відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною
2 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про накладення арешту на
транспортні засоби.
GEOnews
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оцінки впливу на довкілля)
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(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та
контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail:
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник
відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, телефон)

4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
Повідомляємо про початок громадського обгово- провадження планованої діяльності та орган, який
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
Відповідно до законодавства рішенням про проваметою виявлення, збирання та врахування зауважень дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України

1. Планована діяльність.
“Про оцінку впливу на довкілля”)
Державне підприємство «Рокитнівське лісове госЯкі видаються Рівненським обласним управлінням
подарство» здійснює спеціальне використання лісових лісового та мисливського господарства.
ресурсів в порядку проведення рубок головного корис(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
тування та суцільних санітарних рубок.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
5. Строки, тривалість та порядок громадського
діяльності
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
Планована діяльність здійснюється на території лі- включаючи інформацію про час і місце усіх
сового фонду Державного підприємства «Рокитнівське запланованих громадських слухань
лісове господарство», яке включає включає 7 структурТривалість громадського обговорення становить
них підрозділів – Рокитнівське, Березівське, Глинівське, 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робоЗалавське, Масевицьке, Карпилівське, Борівське лісни- чих днів) з моменту офіційного опублікування цього
цтва. Лісові масиви розташовані в межах Сарненського оголошення (зазначається у назві оголошення) та наадміністративного району (раніше Рокитнівського р-ну), дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
Рівненської області.
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
Площа державного підприємства «Рокитнівське лі- суб’єктом господарювання, що передається для видачі
сове господарство» складає
висновку з оцінки впливу на довкілля.
56 751,0 га. На основі проекту організації та розПротягом усього строку громадського обговорення
витку лісового господарства підприємства та зведеної громадськість має право подавати будь-які зауваження
відомості розрахункових лісосік для постійних лісоко- або пропозиції, які, на її думку, стосуються плановаристувачів розрахунок спеціального використання лі- ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Засових ресурсів проведено на 10 років.
уваження та пропозиції можуть подаватися в письЩорічний обсяг рубок головного користування за- мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
проектовано 25,84 тис. м³ на площі 170,0 га, в тому числі усно під час громадських слухань із внесенням до проексплуатаційні ліси – 24,85 тис. м³ на площі 164,0 га, за- токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після
хисні ліси – 0,78 тис. м³ на площі 4,7 га, рекреаційно-оз- встановленого строку, не розглядаються.
доровчі ліси – 0,21 тис. м³ на площі 1,3 га.
Тимчасово, на період дії та в межах території каЩорічний обсяг суцільних санітарних рубок ста- рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
новить 12,00 тис. м³ на площі 225,4 га, в тому числі екс- з метою запобігання поширенню на території України
плуатаційні ліси – 11,20 тис. м³ на площі 212,4 га, за- гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричинехисні ліси – 0,8 тис. м³ на площі 13,0 га.
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються
2. Суб’єкт господарювання
на дати, що припадають на цей період.
Державне підприємство «Рокитнівське лісове
господарство»
Громадські слухання (перші) відбудуться:
код ЄДРПОУ 00992817
34200, Сарненський р-н (раніше Рокитнівський
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
р-н), смт Рокитне, вул. Незалежності, буд. 42, тел. (096)
Громадські слухання (другі) відбудуться:
77-16-587
місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує
6. Уповноважений центральний орган або
проведення громадського обговорення
уповноважений територіальний орган, що забезпечує
Міністерство захисту довкілля та природних ре- доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя доступної інформації щодо планованої діяльності
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Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, Департамент екологічної
оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-3164, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш
Лада Павлівна, заступник директора Департаменту
екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

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
ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, Департамент екологічної
оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-3164, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш
Лада Павлівна, заступник директора Департаменту
екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
Прикарпаття відзначило 250-річчя
промислового видобутку нафти і
100-ліття видобутку газу в Україні
Перша промислова розробка нафти
розпочалася в 1771 році на промислі
Слобода-Рунгурська, а в 1820-го розпочався нафтовидобуток на Бориславщині (Львівська обл.). На вістрі 19-го і
20-го століть це був наймасштабніший
нафтопромисел у Європі.
У зв’язку з річницею, музей нафтопромислів Галичини провів низку
заходів, серед яких виставка колекції
взірців нафти і керну із свердловин.
У ємкостях розміщено усі види нафти
із 10-ти родовищ. До кожної з ємкостей
– невелика анотація про свердловини.
Також тут можна було оглянути взірці
керну – породи, яку отримують у процесі буріння свердловини і яка є цінним
джерелом геологічної інформації.
У більших посудинах представлена
нафта із свердловин, яка надходить
у резервуари для хімічної обробки. У
невеликих сувенірних пробірках – вже
підготовлена для відвантаження і подальшого транспортування на нафтопереробний завод нафта.
GEOnew
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діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
(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. Сарненська районна державна адміністрація,
34502, м. Сарни, вул. Демократична, 51, години роботи
з 8.00 до 17.15 год, окрім вихідних;
Контактна особа: Перший заступник райдержадміністрації Мариніна Людмила Василівна 096-850-22-15.
2. Рокитнівська ОТГ за адресою: 34200, Рівненська
область, смт. Рокитне, вул. Незалежності, 15, години роботи з 8.00 до 17.15 год, окрім вихідних;
Контактна особа: Начальник відділу земельних відносин та екологічних питань Рябущиць Ігор Миколайович контактний телефон 066-90-54-603.
3. Контора ДП «Рокитнівський лісгосп», 34200, Сарненський р-н (раніше Рокитнівський р-н), смт Рокитне,
вул. Незалежності, буд. 42 тел. (096) 77-16-587;
Контактна особа: Головний лісничий ДП «Рокитнівський лісгосп», Дяков Олександр Антонович 09939-82-736.
(найменування підприємства, установи, місцезнаходження, дата,
з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

Встановлено новий рекорд
добового видобутку газу для
приватного сектору
У вересні 2021 року компанія «ДТЕК
Нафтогаз» збільшила обсяги добового видобутку газу до 6,045 мільйонів
кубічних метрів, що стало новим рекордом для приватного газовидобутку
України.
Компанія успішно реалізує програму
буріння, а також ефективно виконала
ряд капітальних ремонтів і робіт із інтенсифікації на свердловинах діючого
фонду. Крім того, нафтогазовий бізнес
ДТЕК реалізував інфраструктурний
проєкт із будівництва блочної холодильної установки на Мачухському
родовищі.
ДТЕК Нафтогаз веде розробку двох
родовищ, а також продовжує геологорозвідувальні та камеральні роботи
ще на трьох ділянках у Полтавській
області, у тому числі на Зінківській
площі. Угоду про розподіл продукції на
Зінківській площі компанія підписала
31 грудня минулого року. Інвестиції в
розвідувальні роботи на першому етапі
перевищать 1 млрд грн.
GEOnews

Нафтогазову площу Кітван,
розташовану в Калуському районі,
виставилено на аукціон
20 жовтня 2021 року відбудуться чергові аукціони Державної служби геології та надр України з продажу спеціальних дозволів на користування надрами,
на які запропоновано 5 ділянок надр
з покладами нафти і природного газу
на площі майже 500 квадратних кілометрів. На аукціони буде виставлено
площу Кітван, яка розташована на
території Івано-Франківського та Калуського районів, за 15 км на південний
захід від Богородчан.
Вид корисних копалин цієї площі: нафта, газ природний, конденсат. Йдеться
про дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ,
з подальшим видобуванням нафти, газу
(промислова розробка родовищ) терміном на 20 років.
Е-аукціони проходитимуть у державній онлайн-системі Прозорро.Продажі.
Реєстрація для участі в аукціонах відкрита до 20-ї години 19 жовтня 2021
року.
GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами веденняРеєстру)

приємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
20217148223
Міністерство захисту довкілля та природних ре(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу
сурсів України.
на довкілля планованої діяльності)
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35
м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел.
ОГОЛОШЕННЯ
(044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua
про початок громадського обговорення звіту
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник
з оцінки впливу на довкілля
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю
та екологічних фінансів – начальник відділу формування
Повідомляємо про початок громадського обгово- державної політики в сфері екологічного контролю.
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
1. Планована діяльність.
Відповідно до законодавства рішенням про проваПланованою діяльністю передбачено реалізацію дження даної планованої діяльності буде Спеціальній
проєкту «Реконструкція з метою збільшення проєк- дозвіл на користування надрами, що видається Дертної потужності шахти «Дніпровська», розташованої жавною службою геології та надр України.
в Павлоградському районі Дніпропетровської області». (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноваОсновним напрямком планованої діяльності є екс- жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
плуатація родовища кам’яного вугілля підземним способом.
5. Строки, тривалість та порядок громадського
Проєктна потужність підприємства складає 1,8 млн. обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
т/рік, проєктом передбачається збільшення проєктної включаючи інформацію про час і місце усіх
потужності до 2,15 млн.т /рік. Підприємство віднесене запланованих громадських слухань
до надкатегорійного по газу- метану, вугільний пил виТривалість громадського обговорення становить
бухонебезпечний.
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робоЗапроєктовано чотири черги будівництва:
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього
1-а черга будівництва - усі гірничі виробки капі- оголошення (зазначається у назві оголошення) та натального характеру, що проводяться в період до здачі дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
в експлуатацію першої лави на пласті С8В, АТК вугіль- на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
ного підйому;
суб’єктом господарювання, що передається для видачі
2- а черга будівництва - відновлення зливової кана- висновку з оцінки впливу на довкілля.
лізації на основному проммайданчику шахти;
Протягом усього строку громадського обговорення
3- я черга будівництва - капітальний ремонт гори- громадськість має право подавати будь-які зауваження
зонтальних відстійників шахтних вод і прокладення ре- або пропозиції, які, на її думку, стосуються плановазервного трубопроводу шахтних вод від допоміжного ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заствола до відстійника шахтних вод;
уваження та пропозиції можуть подаватися в пись4-а черга будівництва - реконструкція схеми елек- мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
тропостачання (організація відособленого живлення усно під час громадських слухань із внесенням до пропідземних електроприймачів).
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої дівстановленого строку, не розглядаються.
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
Тимчасово, на період дії та в межах території капровадження планованої діяльності)
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
з метою запобігання поширенню на території України
2. Суб’єкт господарювання
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричинеПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасуПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
Код згідно ЄДРПОУ 00178353
громадські слухання не проводяться і не призначаються
Місцезнаходження юридичної особи: 51400, Дні- на дати, що припадають на цей період.
пропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Контактний номер телефону: (066) 252-54-10, гоГромадські слухання (перші) відбудуться:
ловний еколог ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ДНІПРОВСЬКЕ» Положевич Ірина Леонідівна
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізГромадські слухання (другі) відбудуться:
вище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код,
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-під-

(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 ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35
м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел.
(044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю
та екологічних фінансів – начальник відділу формування
державної політики в сфері екологічного контролю.
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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 діяльності «Реконструкція з метою збільшення проєктної потужності шахти «Дніпровська», розташованої в Павлоградському районі Дніпропетровської області».

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
7. Уповноважений центральний орган або може ознайомитися з ними
уповноважений територіальний орган, до якого
Приміщення Богданівської сільської ради, Павлонадаються зауваження і пропозиції, та строки градського району, Дніпропетровської області – с. Богнадання зауважень і пропозицій
данівка, вул. Українська, 35-А. Контактна особа: ВишМіністерство захисту довкілля та природних ре- невська І.О. тел. (0563) 20-09-45.
сурсів України.
Приміщення Брагинівскої сільської ради, ПетропавАдреса: вул. Митрополита Василя Липківського, лівського району, Дніпропетровської області – с. Боги35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. нівка, вул. Шкільна, 7. Контактна особа: сільський го(044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua
лова – Сінгур В.Г. (0563)12-47-21.
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник
Громадськість може ознайомитись із документами
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю з 08.10.2021 р.
та екологічних фінансів – начальник відділу формування
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
державної політики в сфері екологічного контролю.
дата, з якої громадськість може ознайомитися з
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактну особу)

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер

Розпочинається оцифрування
близько 170 державних
будівельних норм
За підтримки Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ)
Мінрегіон оцифрує 110 ДБН та близько
60 змін і поправок до них. Відповідний
протокол підписано 4 жовтня. Про це
повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.
«Мінрегіон продовжує процес цифровізації містобудівної галузі. Наразі
міністерство розпочинає роботу з оцифрування близько 170 чинних державних будівельних норм та змін до них.
Це дозволить забезпечити доступність
текстів ДБН та створить зручні умови
роботи для фахівців будівельної сфери»,
– наголосила Наталія Козловська.
Наразі в Україні діють прийняті у
період з 1994 до 2020 років будівельні
норми, які мають різний ступінь цифровізації. Це створює певні складнощі
у їх використанні, адже для більшості
документів недоступний пошук за текстом, а ще частина – це просто відскановані тексти.
«Цьогоріч Мінрегіону вдалось знайти
необхідну підтримку з боку GIZ, завдяки якій буде оцифровано близько 9 ти-
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документами, контактна особа)

сяч сторінок текстів ДБН. Оцифровані
документи будуть доступні у Єдиній
державній електронній системі у сфері
будівництва», – підкреслила заступниця
Міністра.
GEOnews

спецдозволів без змагальності у суді
однозначно не сприятиме інвестиційній привабливості українських надр і є
явним регресом у реформуванні умов
для бізнесу в нашій державі.
GEOnews

Відбулася онлайн-нарада щодо
проєкту нового
Кодексу України про надра
Онлайн-нарада за участі 8 центральних органів виконавчої влади відбулася
з метою обговорення неурегульованих
досі розбіжностей щодо нового Кодексу
про надра. Про це повідомляє НАДПУ.
Перш за все, викликає питання доцільність заборони на подальше продовження дії спецдозволів на стратегічно
важливі корисні копалини. Це не лише
усуває стимули для приватного бізнесу поступово розвивати свій добувний
бізнес, а й шкодить, власне, державі.
Наприклад, Об’єднана гірничо-хімічна компанія, що вже наробила стільки
галасу своєю поки що невдалою приватизацією – її титанова ліцензія на Малишевське родовище припиняє діяти у
лютому 2023 року.
Також непокоїть і розширення прав
органу дежгеоконтролю – його повноваження із зупинки і анулювання

У Мінрегіоні напрацьовані зміни
до законодавства, що визначають
майнову основу громад
«Чинне законодавство детально не
регламентує відносини, пов’язані з
набуттям, здійсненням, припиненням
права власності на майно, що належить
тергромадам. Зокрема, потребує впорядкування питання спільної власності
територіальних громад району й області.
Щоб врегулювати важливі моменти у
цій площині, у Мінрегіоні були напрацьовані законодавчі зміни», – зазначив
заступник Міністра розвитку громад та
територій В’ячеслав Негода.
За словами В’ячеслава Негоди, завдяки внесенню цих змін пропонується:
• визначити правовий режим майна
комунальної установи;
• удосконалити правове регулювання
відносин щодо прав на майно тергромад;
• регламентувати відносини щодо
управління об’єктами спільної власно-
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сті тергромад;
• визначити механізми цільового використання комунального майна в інтересах громади;
• законодавчо визначити поняття:
«спільна сумісна власність територіальних громад», «спільна часткова
власність територіальних громад»,
«управління об’єктами права комунальної власності», «управління об’єктами
права спільної власності територіальних
громад».
GEOnews
Держгеокадастр виявив самовільне
зайняття земельної ділянки
ПАТ «Українська залізниця»
Державними інспекторами Головного управління Держгеокадастру у
Чернівецькій області здійснено захід
державного нагляду (контролю) за додержанням земельного законодавства
під час використання земельної ділянки
державної форми власності, яка розташована в адміністративних межах Сучевенської ОТГ, Чернівецького району,
Чернівецької області.
В ході здійсненого заходу було виявлено самовільне зайняття та використання земельної ділянки державної форми
власності (землі транспорту) орієнтовною площею – 2,5 га, яка перебуває у користуванні ПАТ «Українська залізниця»
шляхом посіву сільськогосподарської
культури (гречки).
Унаслідок таких дій сума шкоди може
скласти 200 397,50 гривень.
З огляду на вищевикладене, матеріали
перевірки направлені в правоохоронні
органи, для встановлення винної особи,
яка здійснила порушення земельного
законодавства та внесення до Єдиного
реєстру досудових розслідувань відомостей за фактами, що можуть свідчити
про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 статті 197-1 Кримінального кодексу України.
GEOnews

домства Олексій Данілов.
При цьому, частка ВДЕ в покритті на« Друга ситуація буде пов’язана з вантаження енергосистеми збільшилась
надрами. Ми вже майже закінчили з 6 % до 11 %.
ситуацію, пов’язану з публічним освітТакож збільшилось виробництво е/е
ленням з усіма надрами. Вона буде у на АЕС на 0,7 % - до 1,6 млрд кВт-год,
відкритому доступі, ви все це побачите а частка АЕС у покритті навантаження
після засідання РНБО «, - додав Олексій в порівнянні з попереднім тижнем не
Данилов. За його словами, «там будуть змінилася та становила 56 %.
також ті ліцензії, які, до слова, сьогодНа фоні зростання генерації з ВДЕ та
ні у багатьох компаній, як з’ясувалося, АЕС, виробництво на ТЕС у порівнянні
вважаються на офшорах».
з попереднім тижнем зменшилося на
Секретар РНБО також анонсував 6,6 % (до 733 млн кВт-год), а частка ТЕС
появу в найближчі дні ряду указів за у покритті навантаження у порівнянні з
рішеннями Ради національної безпеки попереднім тижнем зменшилася з 28 %
і оборони, пов’язаних з так званими до 25 %.
«злодіями в законі» і криміналітетом.
ТЕЦ зменшили виробництво на 8,1 %
GEOnews - до 116,7 млн кВт-год.
GEOnews
«Укрнафтінвест» отримала приплив
нафти з нової свердловини в
УГВ у вересні скоротило відставання
Одеській області
у видобутку природного газу
Компанія «Укрнафтінвест» вийшла
порівняно з аналогічним періодом
на новий етап розвідувальних робіт в
минулого року
Одеському нафтогазоносному регіоні.
За 9 місяців поточного року компанія
Так, в Саратському районі свердловина видобула 10,2 млрд куб. м природного
№4 «Сергіївська» при першому ж ви- газу. Таким чином, зниження видобутку
пробуванні дала приплив нафти. Про за січень-вересень 2021 року становить
це повідомляє пресслужба BGV Group 4,8 % або 0,517 млрд куб. м. Це на 0,2 %
Management.
менше від рівня скорочення видобутку
Наразі свердловина проходить ви- за січень-серпень 2021 року.
пробування перспективних горизонтів,
При цьому відпуск газу за 9 місяців
результати яких можуть лягти в основу 2021 року зменшився на 4,8 % або 0,484
нафтовидобутку на півдні Одеської об- млрд куб. м – до 9,65 млрд куб. м.
ласті вже в наступному році.
У вересні поточного року «УкрГазЦілеспрямоване пошукове буріння на Видобування» забезпечило видобуток
Саратській площі проводилося, почина- 1,12 млрд куб. м природного газу (мінус
ючи з 1970-х років, а Східно-Саратське 2,69 %, або 31 млн куб. м до показника
родовище відкрито в 1983 році.
аналогічного періоду минулого року) та
З приходом в регіон BGV Group відпуск газу обсягом 1,064 млрд куб. м
Management за 2 місяці командою (мінус 2,83 %, або 31 млн куб. м).
«Укрнафтінвест» було організовано та
Компанія продовжує реалізовувати
проведено спорудження першої розві- стратегію нарощення ресурсної бази
дувальної свердловини на нафтоносної Нафтогазу. За результатами геологообласті в Саратському районі, а вже на розвідувальних робіт приріст запасів
початку вересня одеська свердловина газу з початку року становить понад 3,6
№4 «Сергіївська» отримала приплив млрд куб. м, а приріст ресурсів газу – 9,2
нафти.
млрд куб. м.
GEOnews
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Наступне засідання РНБО буде
присвячене проблемам контрабанди
та надрокористування
Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) буде
присвячене проблемам контрабанди та
використання надр країни. На засіданні
буде заслухано ситуацію про стан справ
із контрабандистами в Україні. «Кожен
відповідальний державний орган повинен буде відзвітувати щодо кожної
особи, на яку було накладено санкції
за контрабанду», - сказав секретар ві-

Генерація е/е з СЕС та ВЕС
зросла на 70 %, ТЕС впали на 6,6 %,
ТЕЦ на 8,1 %
Протягом минулого тижня (27.0903.10) обсяг генерації електроенергії з
сонячних електростанцій зріс на 69,8
%, з вітрових електростанцій на 70,8 %,
теплова генерація, навпаки, зменшила виробництво на ТЕС – на 6,6 %, на
ТЕЦ – на 8,1 %, атомні електростанції
збільшили виробництво на 0,7 %. Про
це повідомляє звіт роботи енергосистеми НЕК «Укренерго».

Проведено моніторинг-нараду з
працівниками
ВП «Шахта Тошківська»
Було проведено моніторинг-нараду з
працівниками ВП “Шахта Тошківська»
ДП «Первомайськвугілля» на тему «Охорона праці геологічних служб суб’єктів
господарювання та контроль за додержанням вимог нормативно-правових
актів з охорони праці». Про це повідомляється на сайті Східного міжрегіонального управління Державної служби
України з питань праці.
▶
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Для виконання геологічних робіт, з
метою виконання вимог законодавства,
гірниче підприємство з видобутку корисних копалин зобов’язане мати в
своєму складі геологічну службу.
Чисельність працівників геологічної
служби визначається у залежності до
обсягів геологічних робіт і складності
гірничо-геологічних умов. Також передбачено, що на шахтах, що розробляють
пласти, небезпечні за раптовими викидами вугілля, породи, газу, гірничими
ударами та іншими газодинамічними і
геодинамічними явищами, додатково з
розрахунковою чисельністю вводиться
геолог з прогнозу.
GEOnews
Львів’яни видобуватимуть
нафту та газ на Буковині
Львівська компанія “Інгазко” отримала спеціальний дозвіл на видобування
нафти та газу на родовищі Красноїльське (Чернівецька область). Інформація
про це з’явилася на NADRA.info.
Сканкопію відповідного спеціального
дозволу №6558 від 06.09.2021 було оприлюднено на сайті Держгеонадр.
Початок робіт із видобування заплановано на ІІІ квартал 2021 року. Вихід
на проєктну потужність очікувно відбудеться з IV кварталу 2021 року.
Заяву на отримання спецдозволу
компанія подала в квітні 2021 року,
коли закінчилася дія спецдозволу
№4744 на ГВ + ДПР з подальшим видобуванням. ТОВ “Інгазко” засновано
у вересні 2015 року. Статутний капітал 52 737 400,00 грн. Місто реєстрації
– Львів. Керівник – Дема Наталія.
Кінцеві бенефіціарні власники: Керницький Тарас (50%, через АТ ЗНВКІФ
“Флетчер”), Іськович Володимир (35%,
через ТОВ “Вестсол”), Шиманський Назарій (15%, через ТОВ “Ронаб”). Тарас
Керницький очолює ТОВ “Укренерго”
(компанія здійснює спільну інвестиційно-виробничу діяльність з видобування природного газу на Гуцулівському
родовищі, що на Івано-Франківщині)
і однойменну групу, до якої входять 8
компаній.
GEOnews
Кількість бурових установок у
світі зростає
Кількість діючих нафтових і газових
бурових установок, ранній індикатор
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видобутку, у вересні збільшилася
(зростання триває п’ятий місяць поспіль) і досягла максимального значення за останні 17 місяців.
В середньому в минулому місяці в
світі працювало тисячі чотиреста сорок
вісім1448 установок проти 1434 в серпні. При цьому вересневий рівень на 429
бурових установок більше за показник
за аналогічний місяць минулого року.
У США кількість установок минулого місяця збільшилася на 7 відносно
серпня і склала 508 - максимум з квітня
2020 року. Тим часом в Канаді їх кількість скоротилася на 3 - до 153 бурових.
Кількість установок за минулий місяць
в Африці зросла на 3 (до 78), в Латинській Америці - на 2 (до 140), в Європі
- на 1 (до 106), на Близькому Сході - на
8 (до 269). При цьому в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні стало менше на
4 бурових установки - 194.
Любов Скиба,
за матеріалами іноземних видань
Вугілля підняло вартість квот на
викиди CO2 в ЄС
Зростання цін на природний газ в Європі призвело до стрибка вартості квот
на викиди вуглекислого газу, оскільки
виробники електроенергії змушені
переходити на використання вугілля,
що є дешевшим, але і більш брудним
видом палива.
Вартість квот на викиди CO2 в Європі минулого тижня вперше піднялася вище позначки в € 65 за тонну, в
британській системі торгівлі квотами
вартість досягла рекордних 76 фунтів
стерлінгів (€ 88) за тонну. У Великобританії частка вугілля в загальній структурі генерації електроенергії на початку
вересня перевищила 5 %, досягнувши
максимуму з березня. Зростання вартості квот пов’язане зі зростаючим попитом з боку енергокомпаній, враховуючи
збільшення обсягів вугільної генерації,
зазначає експерт Redshaw Advisors Том
Лорд. Трейдери беруть той факт, що ще
деякий час, можливо, протягом частини 2022 року, «електроенергетичний
сектор буде замінювати газ вугіллям, і,
відповідно, викиди будуть більше.
GEOnews
Китаю потрібно більше газу
В Китаї очікується зростання попиту на газ до 450-480 млрд кубометрів

Свідоцтво про державну реєстрацію
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на рік в 2025 році і до 550-580 млрд
куб. м на рік в 2030 році, повідомив
віце-президент дослідницького інституту державної нафтогазової компанії
CNPC Цзян Сюефен в ході Конференції
виробників і споживачів ЗПГ в Токіо.
За його словами, при цьому внутрішнє виробництво газу складе 240-260
млрд куб. м в рік у 2025 році і 280-300
млрд куб. м у 2030 році.
Частка газу в енергобалансі Китаю,
як очікується, до 2050 року виросте з
поточних 9 % до 14 %, а частка ВДЕ до 60 %.
Цзян Сюефен додав, що за підсумками 2020 року газ в Китаї в основному
споживався промисловістю (39,5 %),
службами житлово-комунального
господарства (30,6 %), у газогенерації (17,6 %), у сфері газохімії і добрив
(12,3 %). Споживання газу в Китаї
у 2020 році склало близько 340 млрд
куб. м.
Любов Скиба,
за матеріалами іноземних видань
На Кіровоградщині директор
кар’єру незаконно видобував
гнейси
На Кіровоградщині завершили досудове розслідування за обвинуваченням
колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю у незаконному видобуванні корисних копалин
загальнодержавного значення. Про це
повідомляє портал Новости Кропивницкого.
Як повідомили в пресслужбі прокуратури, за даними досудового розслідування, обвинувачений видобував
корисні копалини загальнодержавного
значення – гнейси.
Проводив буровибухові роботи у
період зупинення дії спеціального дозволу.
– Зокрема, він подав заявку на проведення вибухових робіт до підрядної
організації та не проінформував останню про незаконність такої діяльності.
Таким чином, на кар’єрі незаконно видобули корисних копалин на загальну суму понад 33 млн грн, – йдеться в
повідомленні.
Наразі обвинувальний акт скерували
на розгляд суду. У разі доведення вини,
обвинуваченому загрожує покарання
від 5 до 8 років ув’язнення.
GEOnews

Видавець: ТОВ «Наукове видавництво «ПРО»
Адреса: Вул. Шахтарська, 5, м. Київ, 04074
Телефон: +380500150453
sphpro2020@gmail.com
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