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Уряд схвалив законопроєкт для
послухати і завантажити подкасти від
розвитку найбільшого в Україні
експертів. Завершуватиметься маршрут
заповідника
у розділі «Гра», де кожен зможе узагальЗаконопроєкт передбачає внесення нити свої пізнання і отримати подарунзмін до статті 3 Закону України «Про ки на згадку.
поводження з відпрацьованим ядерним
Зараз в команді проєкту задіяні допаливом щодо розміщення, проєкту- сить несподівані фахівці. Наприклад,
вання та будівництва централізованого геологи, які збирають зразки ґрунту з
сховища відпрацьованого ядерного па- різних куточків країни, картографи, що
лива реакторів типу ВВЕР вітчизняних допоможуть відтворити межі і кордоатомних електростанцій».
ни нашої землі за багато століть, а ще
Наразі стаття 3 закону зобов’язує – парфумери, які зараз чаклують над
замовника будівництва централізо- запахами землі.
ваного сховища направляти 10 % від
Також кожен відвідувач, зможе посазагальної вартості будівництва на ство- дити свій квиток в землю і він проросте
рення об’єктів соцпризначення у місті тим насінням, яке в ньому сховане.
Славутичі і на території Іванківської,
GEOnews
Поліської селищних територіальних
громад Вишгородського району КиївГотується законопроєкт щодо
ської області.
підтвердження належності палива
Після схвалення законопроєкту Вердо альтернативного
ховною Радою із цих 10 % коштів варМіненерго виносить на громадське
тості будівництва централізованого обговорення законопроєкт «Про внесховища:
сення змін до Закону України «Про
• 10 % направлятиметься на розвиток альтернативні види палива» у зв’язку
Чорнобильського радіаційно-екологіч- із прийняттям Закону України «Про
ного біосферного заповідника;
адміністративні послуги».
• 90 % - на створення об’єктів соцприМетою документу є приведення Зазначення у місті Славутичі ті на тери- кону України «Про альтернативні види
торії Іванківської, Поліської селищних палива» у відповідність до вимог Закону
територіальних громад Вишгородського України «Про адміністративні послуги»,
району Київської області.
а саме, встановлення виключно закоGEOnews нами:
• підстав для одержання адміністраАНОНС: Zемля: неймовірна Україна
тивної послуги;
Інтерактивна виставка Zемля: неймо• суб’єкта надання адміністративної
вірна Україна стартує у Києві на ВДНГ послуги та його повноважень щодо на18 листопада і триватиме до 25 листопа- дання адміністративних послуг;
да. Виставка працюватиме у вуличному
• переліку та вимог до документів,
форматі. Кожен розділ виставки буде необхідних для отримання адміністраінтерактивним, щодня відбуватимуться тивної послуг;
майстер-класи, обговорення, екскурсії,
• платності або безоплатності надання
які проводитимуть Ярослав Ведмідь та адміністративної послуги;
куратор виставки - Євгеній Станісевич.
• граничного строку надання адмініУ зоні «Просвіта лаунж» можна буде стративної послуги,

• переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.
Прийняття законопроєкту забезпечить реалізацію положень Закону
України «Про адміністративні послуги» та надасть можливість забезпечити
законність, юридичну визначеність та
прозорість у питаннях надання адміністративної послуги з підтвердження
належності палива до альтернативного.
Зауваження та пропозиції Міненерго
просить надсилати на адресу:
Міністерство енергетики України,
01001, вул. Хрещатик, 30;
е-mail: ivan.alekseev@mev.gov.ua
GEOnews
АНОНС: SPE Eastern Europe
Subsurface Conference
Society of Petroleum Engineers (SPE)
запрошує на міжнародну конференцію
з геології та розробки – SPE Eastern
Europe Subsurface Conference, яка відбудеться 23-24 листопада 2021 року. Захід
проходитиме за ініціативи Нафтогазу
України та із залученням експертів і
фахівців з нафтогазової галузі Європи.
Основною метою заходу є залучення
фахівців з розвідки та видобування, які
безпосередньо працюють з сучасними
технічними викликами у європейському
нафтогазовому секторі, та разом з учасниками обговорюватимуть розвиток
видобувного потенціалу регіону для пошуку інноваційних шляхів їх вирішення.
Разом з Нафтогазом, лідери європейської нафтогазової галузі з розвідки та
розробки, за спонсорської підтримки
Expert Petroleum, Укрнафтобуріння,
Solar Turbines, Schlumberger, Weatherford,
Halliburton, Geo Alliance та OMV Petrom,
SPE розглядають усі доступні можливості для поглиблення професійного
спілкування.
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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УГВ програло справу щодо
отримання повідомлення власників).
GEOnews
Варвинської ділянки
Верховний суд України прийняв рішення залишити без задоволення Затверджено механізм перерахунку
вартості теплової енергії для
касаційні скарги УГВ щодо перегляду
комерційних споживачів
результатів конкурсу на укладення
Уряд продовжує виконувати умови
угоди про розподіл вуглеводневої
продукції (УРП) в межах Варвинської Меморандуму щодо сталого проходділянки, переможцем якого визначе- ження опалювального сезону — затверджено механізм перерахунку вартості
но Ukrainian Energy LLC (США
УГВ звернулося до суду з позовом до теплової енергії для комерційних споКабміну, Міненерго та Міжвідомчої живачів. Такі перерахунки не стосуватикомісії з організації УРП, де третьою муться населення та бюджетних установ,
особою яка не заявляла самостійно для яких тариф на опалення впродовж
опалювального сезону 2021-2022 років
вимог на предмет спору виступала
залишиться на рівні минулого року. ВідUkrainian Energy LLC, після затверджеповідний проєкт постанови прийнято
ння результатів УРП - конкурсів
під час засідання Уряду.
Кабінетом міністрів від 5 липня 2019.
Зокрема, Меморандум передбачає,
Позивач, зокрема, вимагав визнати що постачання природного газу виперемогу американської компанії в робникам теплової енергії, які уклали
конкурсі
«безпідставною»
і або укладають з ТОВ «Газопостачальна
зобов’язати
Міжвідомчу
комісію компанія «Нафтогаз Трейдинг» трирічзаново розглянути заявки учасників ний договір про надання послуг з постаконкурсу. Однак в суді не одноразово чання природного газу, здійснюється
була доведена перевага конкурсної ТОВ «Газопостачальна компанія «Напропозиції американської компанії - фтогаз Трейдинг» за фіксованою ціною
переможця.
природного газу для потреб населення
GEOnews
та бюджетних установ – 7420 грн за тис
куб. м. Нагадаємо, раніше Олексій ЧерОновлено порядок списання з
нишов повідомив, що Уряд затвердив
балансу багатоквартирних будинків
Уряд вніс зміни до процедури спи- План заходів, спрямований на розв’ясання з балансу підприємств, установ, зання проблемних питань у сфері ЖКГ
організацій багатоквартирних будинків, та затвердив Методику визначення зау яких розташовані приміщення при- боргованості з різниці в тарифах.
GEOnews
ватної та інших форм власності. Відпо-

відний проєкт постанови, розроблений
Мінрегіоном, прийнято 10 листопада на
засіданні Уряду.
Цим документом розширюється коло
установ та організацій, які включають в
себе поняття балансоутримувач, уточнюється механізм списання, а також
розширюються права об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
під час процедури списання.
Підставою для списання є наявність
у будинку приміщень приватної форми
власності – приватизованих квартир,
вбудованих приміщень магазинів чи
офісів тощо. Ініціатором списання може
виступати:
• балансоутримувач, який визначає,
чи наявні у будинку приміщення приватної власності (може це здійснювати
за допомогою інформації з державного
реєстру нерухомості);
• приватний власник чи власники
приміщень шляхом звернення до балансоутримувача про початок процедури списання з балансу (процедура має
бути розпочата у 10 денний термін з дня
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Держгеонадра опублікували інформацію про підземні водозабори та
державну мережу спостережних
свердловин
ДНВП «Геоінформ України» створив
Інтерактивну карту водозабірних споруд, на якій розміщена інформація про
8555 водозаборів та 691 спостережну
свердловину.
Користувачі веб-ресурсу можуть
ознайомитися з повною інформацією
щодо кожного водозабору. Є дані про
користувача водного об’єкта, обсяг видобутку та використання підземних вод
за добу, мінералізацію, приналежність
до басейну підземних вод, код і назва
водогосподарської ділянки.
Крім цього доступна інформація про
якість води, отримана зі спостережних
пунктів державного моніторингу підземних вод. Вказано рівень мінералізації
та вміст макроелементів з позначенням
їх гранично допустимої концентрації,
загальна жорсткість води, середньорічні
дані рівня води згідно зі спостережен-

нями, подана інформація про номер і
тип водопункту, водоносний горизонт,
який він експлуатує, величина напору.
GEOnews

На Хмельницькій АЕС
завершено партнерську перевірку
ДП «НАЕК «Енергоатом» активно і
плідно співпрацює зі Всесвітньою асоціацією організацій, що експлуатують
атомні електростанції (ВАО АЕС). Однією з довгострокових програм ВАО
АЕС є партнерські перевірки атомних
електростанцій, зокрема, й українських.
Повторна партнерська перевірка
ВАО АЕС проходила 8-12 листопада
на Хмельницькій АЕС. Протягом тижня представники Асоціації перевіряли виконання заходів, розроблених за
результатами попереднього візиту за
напрямками: експлуатація; надійність
обладнання; ефективна організація;
ремонт; вдосконалення виробничої діяльності; людський фактор; протиаварійна готовність; радіаційна та пожежна
безпека.
По завершенні перевірки генеральний директор ВП ХАЕС Андрій Козюра,
зазначив: «Ми продовжуємо рухатися
вперед, щоб наші виробничі процеси
були досконалішими і надалі будемо
ділитися кращими практиками. Ми
задоволені отриманням позитивного
висновку партнерів з ВАО АЕС».
GEOnews
На Харківщини продовжують
виявляти факти самовільного
зайняття земельних ділянок
Державними інспекторами Управління з контролю за використанням та
охороною земель Головного управління
Держгеокадастру у Харківській області
під час здійснення заходу державного
контролю за використанням та охороною земель на території Балаклійської
міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області виявлено використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
орієнтовною площею 59,43 га та 84,9 га.
Розмір шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки
орієнтовною площею 59,43 га становить
209 681 гривень, за самовільне зайняття
земельної ділянки орієнтовною площею
84,9 га становить299 527 гривень.
Матеріали направлені до ВЗІСД ГУНП
в Харківській області для прийняття рішення у відповідності до ст. 197-1 Кримінального кодексу України.
GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами веденняРеєстру)

20201076699

(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.
Будівництво об’єкту: «Будівництво житлово-офісного, торговельного комплексу з наземними і підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного
призначення на вул. Академіка Туполєва, 12 та вул. Салютній, 2-б у Шевченківському районі м. Києва».
Вид будівництва – нове будівництво.
В межах відведеної земельної ділянки проектом передбачається XIX черг будівництва (з I по XIX) житлово-офісного, торговельного комплексу з наземними і
підземними паркінгами та вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення.
Системи водопостачання, каналізації та електропостачання підключаються до існуючих міських мереж.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
- Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування 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 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). 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 (СОVID19), 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 «Дату, час,
місце та адресу проведення громадських слухань не ви2. Суб’єкт господарювання
значено; тимчасово на період дії та в межах території
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТО- карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
ЛИЧНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»
з метою запобігання поширенню на території України
Код згідно ЄДРПОУ 40247069
короновірусної хвороби (COVID-19), до повного його
Місцезнаходження юридичної особи: 01601, м. Київ, скасування та протягом 30 днів з дня скасування кавул. Печерський узвіз, буд. 5.
рантину, громадське обговорення планованої діяльноКонтактний номер телефону: (044) 331-37-32
сті проводяться у формі надання письмових зауважень
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, контактний
і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)»
номер телефону)
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
кої державної адміністрації)
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28
6. Уповноважений центральний орган або
Телефон: (044) 366-64-10
уповноважений територіальний орган, що забезпечує
Контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна.
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону
доступної інформації щодо планованої діяльності
та контактна особа)
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о кої державної адміністрації)
провадження планованої діяльності та орган, який
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Телефон: (044) 366-64-10
3

Контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна.
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(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
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28
e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua
Телефон: (044) 366-64-10
Контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна

діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 574 аркушах з додатками.
(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 щоденно в робочий час, крім вихідних у період з 23.11.2021
року.
1. 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 4, при(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер
міщення бібліотеки імені Івана Котляревського. Контелефону та контактну особу)
тактна особа: Головач Тетяна Сергіївна, тел.: (044)-468
-30-85.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
2. 01044, м. Київ, вул. Хрещатик 36, приміщення
усього строку громадського обговорення, зазначеного Київської міської ради (приймальня) (044) 202-70-64,
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
(044) 205-73-37.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
Керівникам держшахт доручили
провести позапланові перевірки
знань працівників з безпеки праці
Під головуванням першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка
відбулося чергове засідання Постійно
діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерго.
У засіданні взяли участь фахівці Міненерго, Державної служби України з
питань праці, Державної воєнізованої
гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, Фонду соціального
страхування України, профспілкових
організацій, представники інститутів
та наукових установ, а також керівники
вугледобувних підприємств, технічні
керівники, заступники генеральних
директорів (директорів самостійних
шахт) з охорони праці вугледобувних
підприємств.
Комісія розглянула підсумки роботи
вугледобувних підприємств з питань
охорони праці і промислової безпеки за
ІІI квартал та 9 місяців 2021 року.
За результатами засідання керівникам
вугледобувних підприємств разом з Державною воєнізованою гірничорятувальною службою у вугільній промисловості
доручили провести позапланову перевірку знань працівників щодо правил
поведінки під час аварій, сигналів аварійного оповіщення, запасних виходів,
місць розташування засобів протиаварійного захисту і самопорятунку.
Керівників державних вугледобувних
підприємств було попереджено про пер-

4

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

сональну відповідальність за забезпечення належного стану охорони праці
та промислової безпеки та виконання
заходів для його поліпшення.
GEOnews
Енергоблок №1 Южно-Української
АЕС достроково підключено до
енергосистеми
10 листопада 2021 року об 11:57 після успішного завершення планового
капітального ремонту енергоблок №1
Южно-Української АЕС на 10 діб раніше запланованого терміну підключили
до Об’єднаної енергосистеми України.
Наразі ведеться набір потужності відповідно до балансу виробництва та споживання електроенергії, встановленого
НЕК «Укренерго».
Фахівці станції повною мірою виконали капітальний планово-попереджувальний ремонт енергоблока за 94 доби
замість 104 запланованих, і тепер працюють всі три блока ЮУАЕС. Зауважень
до роботи діючого основного устаткування та персоналу немає.
Загалом до енергосистеми країни
зараз підключено 12 енергоблоків. До
кінця тижня підключать також блок №3
Рівненської АЕС, на якому вже ведуться
пускові операції, відтак Енергоатом працюватиме 13-ма енергоблоками.
GEOnews
Суд першої інстанції повторно
розглянув справу, повернену
Верховним Судом
ДСГНУ звернулася до Чернігівського

адмінсуду з адміністративним позовом у
якому просила анулювання спеціального дозволу на користування надрами №
5971 від 07.08.2014, наданого ПАТ «Блок
Агросвіт».
Ухвалою Чернігівського ОАС від
13.01.2021 провадження у справі закрито. Постановою Шостого апеляційного
адміністративного суду від 16.03.2021
ухвалу залишено без змін. Постановою
Верховного Суду від 28.07.2021 зазначені вище рішення судів скасовані, а
справу направлено для продовження
розгляду до суду першої інстанції. Ухвалою Чернігівського ОАС від 25.08.2021
справу прийнято до розгляду.
Позовні вимоги ДСГНУ були обгрунтовані тим, що численні і систематичні порушення та невиконання вимог
розпорядчих документів відповідачем
дають підстави для припинення права
користування надрами.
ПАТ «Блок Агросвіт» подано відзив, у
якому просило відмовити у задоволенні позову та вказувало, що приступити
до видобування копалин відповідач міг
лише після виконання попередніх етапів
програми, виконання яких в свою чергу,
залежало від згоди землевласників на
отримання гірничого відводу, без порушень чинного законодавства. Таким
чином, часткове видобування суглинків
Парафіївського родовища є об`єктивним.
У результаті, суд вирішив повністю
відмовити Держгеослужбі у задоволенні
позову.
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

тразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ передбачаються в рамках гігієнічних
нормативів
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАШ
ПЕРЕВІЗНИК», код ЄДРПОУ 36942062;
Юридична адреса: 03170, м. Київ, вул. Кільцева Дорога, 4-Б, тел.: +38(044) 501 58 34;
e-mail: vash_pereviznuk@ukr.net,
vp@vash-pereviznyk.com.ua

Повідомляємо про початок громадського обгово3. Уповноважений орган, який забезпечує
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої проведення громадського обговорення
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
Департамент екології та природних ресурсів Київметою виявлення, збирання та врахування зауважень ської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ,
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
вул. Басейна, 1/2-А, контактний тел. +38(044) 279-01-58,
факс. +38(044) 234-96-15
1. Планована діяльність.
е-mail: dep_eco@koda.gov.ua.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАШ
ПЕРЕВІЗНИК» планує провадження планованої діяль4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
ності – реконструкцію автозаправної станції (АЗС) в провадження планованої діяльності та орган, який
межах смт Глеваха Фастівського району Київської об- розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
ласті по вул. Окружна, 55-Г на земельній ділянці площею
Отримання дозволу на виконання передбачених
0,0883 га (кадастровий номер 3221455300:01:005:0103 з проектом робіт в Державній інспекції архітектури та
цільовим призначенням – для розміщення та експлуа- містобудування України.
тації об’єктів дорожнього сервісу).
Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, у
Планування території АЗС, благоустрій, під’їзні якому визначено допустимість провадження такої плата внутрішні проїзди виконуватимуть згідно з місто- нової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку
будівними умовами і обмеженнями забудови земель- впливу на довкілля»).
ної ділянки (реєстраційний № 15-14/02 від 30.04.2021 р).
Передбачається встановлення двох резервуарів на5. Строки, тривалість та порядок громадського
земних двостінних місткістю по 20 м. куб. кожний та обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
паливо роздавальної колонки типу NOVA-A, які вхо- включаючи інформацію про час і місце усіх
дять до складу пункту паливо заправного комплексу запланованих громадських слухань
П3П3-20/20-2-1 для обслуговування автотранспортних
Тривалість громадського обговорення становить
підприємств та приватних осіб.
25 робочих днів з моменту офіційного опублікування
Режим роботи АЗС передбачається 365 днів на рік, цього оголошення та надання громадськості доступу
у три зміни. Планується 250 заправок автотранспорту до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткодизельним паливом на добу, витрата нафтопродуктів – вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання,
35 м3 за добу, 12600 м3 за рік.
що передається для видачі висновку з оцінки впливу
В період будівельно-монтажних робіт передбача- на довкілля. Протягом усього строку громадського обється виконати демонтаж наземних ємностей для збе- говорення громадськість має право подавати будь-які
рігання палива та металево-скляної конструкції, ремонт зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
дорожнього покриття території АЗС, розміщення на- планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтувісу над обладнанням колонок, внутрішнє переоблад- вання. Зауваження та пропозиції можуть подаватися
нання існуючої будівлі кафе для обслуговування водіїв в письмовій формі (у тому числі в електронному вита пасажирів під операторську з встановленням необ- гляді) та усно під час громадських слухань із внесенхідного обладнання для належного функціонування ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
АЗС, встановлення локальних очисних споруд, сучас- надані після встановленого строку, не розглядаються.
ної автоматизованої системи раннього виявлення заТимчасово, на період дії та в межах території кагрози виникнення надзвичайної ситуації, протипожеж- рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
ного резервуару, блискавковідводу. Термін виконання з метою запобігання поширенню на території України
робіт – 1 місяць.
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричинеДжерелами потенційного впливу на довкілля пла- ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасунованого об’єкту є: прийом та зберігання палива; від- вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
пуск палива споживачам через паливо-роздавальні ко- громадські слухання не проводяться і не призначаються
лонки; рух автотранспорту по території АЗС.
на дати, що припадають на цей період.
Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до житГромадські слухання (перші) відбудуться
лово-громадської забудови. Викиди забруднюючих
речовин від планованої АЗС, рівні шуму, вібрації, уль(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
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Громадські слухання (другі) відбудуться:
-
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(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ,
вул. Басейна, 1/2-А;
тел. +38(044) 279-01-58, факс. +38(044) 234-96-15,
е-mail: dep_eco@koda.gov.ua.
Контактна особа: Директор департаменту Ткаліч
Ганна Іванівна.

протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в пункті 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 159 аркушах.

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. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАШ
ПЕРЕВІЗНИК» за адресою: 03170, м. Київ, вул. Кільцева
Дорога, 4-Б, тел.: +38(044) 501 58 34,
7. Уповноважений центральний орган або
e-mail: vash_pereviznuk@ukr.net,
уповноважений територіальний орган, до якого
vp@vash-pereviznyk.com.ua.
надаються зауваження і пропозиції, та строки
Контактна особа:директор Поздняков Вадим Вонадання зауважень і пропозицій
лодимирович.
Департамент екології та природних ресурсів Київ2. Глевахівська селищна рада, адреса: 08631, Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, ська обл., Фастівський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна,
вул. Басейна, 1/2-А;
буд. 26, е-mail адреса: glevaha.rada@ukr.net,
тел. +38(044) 279-01-58, факс. +38(044) 234-96-15,
контактні телефони: 04571 3-10-44,
е-mail: dep_eco@koda.gov.ua.
04571 3-10-40, 04571 3-15-49.
Контактна особа: Директор департаменту Ткаліч
Ганна Іванівна.
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з доПисьмові зауваження і пропозиції приймаються кументами – 22.11.2021 р
Учасники саміту ООН з клімату
визнали необхідність зведення до
нуля викидів СО2 до 2050 року
Учасники саміту ООН з клімату у
Глазго визнали необхідність скорочення глобальних викидів вуглекислого
газу на 45 % до 2030 року та зведення
їх до нуля до середини сторіччя. Таке
положення міститься у проєкті угоди
за підсумками конференції.
«(Країни) визнають, що обмеження
глобального потепління до 2100 року
вимагає швидкого, ґрунтовного та послідовного скорочення викидів парникових газів, включаючи скорочення
глобальних викидів вуглекислого газу
на 45 % до 2030 року… і до нуля до середини сторіччя», - йдеться у проєкті.
Учасники кліматичної конференції також підтвердили прихильність
до мети Паризької угоди стримати
зростання світової середньої температури на рівні набагато нижче двох
градусів та докладати зусиль для стримування зростання температури - щодо
показників доіндустріальної епохи - 1,5
градусів.
GEOnews
Волинь має найбільші
поклади торфу в Україні
Згідно з геологічними даними, 21 %
усіх запасів торфу зосереджено в над-
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рах Волинської області. Про це повідомляє агентство "Волинські новини".
Видобувають і переробляють його
два підприємства – комунальне «Волиньприродресурс» і державне «Волиньторф». Паливо виготовляють на
заводах у Маневичах та селі Прилісне
Камінь-Каширського району.
Як розповідають у ДП «Волиньторф»,
за останні десять років вони мали проблеми з відведенням територій для
розробки торфородовищ. Тому наразі працюють на територіях, ліцензії
на які має комунальне підприємство
«Волиньприродресурс». На сьогодні в
розробці – родовища, загальна площа
яких понад 64 га. Це при тому, що для
повноцінної роботи необхідно близько 250 га. Працюють сезонно – лише з
травня до вересня. З одного гектара за
сезон видобувають до 650 тонн торфу.
Варто зауважити, що виробництво
торфобрикету – досить затратний
процес. Для того щоб виготовити одну
тонну брикету, потрібно дві тонни сировини.
GEOnews
Сільгосппідприємство звернулося
до суду із позовом проти місцевого
органу влади
До Чернігівського окружного адміністративного суду надійшов позов

СТОВ «Дружба Нова» до Комарівської
СГ Борзнянського р-ну Чернігівської
обл. про визнання протиправним та
скасування рішення органу влади.
Позивач, в обґрунтування позову,
зазначив, що прийняття рішень про
заборону суб`єкту господарювання
будувати об`єкти не відноситься до
повноважень сільради, тому, на думку
СТОВ «Дружба Нова», оскаржуване
рішення є протиправним і підлягає
скасуванню.
Комарівська сільрада позов не визнала, просила відмовити у його задоволенні, посилаючись на те, що до порядку денного було включено питання
щодо будівництва вузла приготування
добрив КАС на території Комарівської
ОТГ.
За результатами голосування було
прийнято рішення про заборону будівництва вузла на території громади.
Відповідач вважав, що при прийнятті
спірного рішення діяв на підставі, у
межах повноважень та у спосіб, встановлений Конституцію та законами
України. Тим не менш, суд встановив,
що Комарівська сільська рада діяла
поза своїх повноважень, таким чином,
рішення було скасоване судом. Позов
СТОВ «Дружба Нова» суд постановив
задовольнити.
GEOnews
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(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу
на довкілля планованої діяльності)

нічних нормативів

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ
ОЙЛ ГРУП», код ЄДРПОУ 34524327, юридична адреса:
43010, Україна, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38, тел.: 0332 200 948.

3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова
Повідомляємо про початок громадського обгово- адреса: 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14,
тел.: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14,
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua,
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. впливу на довкілля.
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

1. Планована діяльність.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ
ОЙЛ ГРУП» планує реконструкцію автозаправного
комплексу під багатопаливну автозаправну станцію
(БП АЗС) з встановленням додаткового автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) по просп. Миру,
231а у м. Чернігові.
Реконструкція передбачається на земельній ділянці
з кадастровим номером 7410100000:02:006:0234.загальною площею 0,5 га. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі для будівництва та експлуатації нежитлової будівлі (автозаправний комплекс та магазин продовольчих
та непродовольчих товарів). Передана в оренду згідно
договору оренди земельної ділянки № 4117, виданий
10.12.2019, видавник: Чернігівська міська рада.
На території планованої діяльності розміщені будівлі та споруди АЗК з необхідною інфраструктурою
для обслуговування водіїв та пасажирів.
До встановлення передбачається АГЗП, укомплектований заправником газу стаціонарним, який включає в себе:
- підземний резервуар для накопичування і видачі
ЗВГ об’ємом 19,95 м.куб.;
- насос для перекачування ЗВГ, EBSRAY, тип RC40
– 2 од;
- колонку заправну для ЗВГ, Tatsuno BMP 4012 OW/
LPG – 2 од,
які разом із спорудами згідно з НАПБ Б.05.019-2005
та ДБН В.2.5-20-2001 є стаціонарним автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП).
Передбачається річна кількість заправок – 36000;
кількість заправок на добу – 150, річна реалізація ЗВГ
– 756 м3.
Джерелами потенційного впливу на довкілля планованого об’єкту є: прийом та зберігання палива; відпуск палива споживачам через паливо-роздавальні колонки; рух автотранспорту по території БП АЗС.
Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Викиди забруднюючих речовин від планованої БП АЗС, рівні шуму, вібрації,
ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ передбачаються в рамках гігіє-

4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, у
якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»).
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 з моменту офіційного опублікування
цього 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)
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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
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова
адреса: 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14,
тел.: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14,
електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua,
Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки
впливу на довкілля.

впливу на довкілля.
Письмові зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в пункті 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 215 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
7. Уповноважений центральний орган або (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6
уповноважений територіальний орган, до якого цього Оголошення), а також час, з якого громадськість
надаються зауваження і пропозиції, та строки може ознайомитися з ними
надання зауважень і пропозицій
1. В приміщенні операторської АЗС за адресою: м.
Департамент екології та природних ресурсів Чер- Чернігів, просп. Миру, 231а,
нігівської обласної державної адміністрації, поштова
Контактна особа: Менеджер АЗК - Романенко Яна
адреса: 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14,
Миколаївна, телефон 093 141 68 27.
тел.: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14,
електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua,
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з доГанжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки кументами – 22.11.2021 р.
УкрГазВидобування замовить
компресори для реконструкції
Машівської ДКС
АТ «УкрГазВидобування» (УГВ) оголосило тендер на закупівлю трьох комплектів турбокомпресорного агрегату
(ТКА) на базі відцентрового компресора з приводом від газотурбінного двигуна. Початкова вартість лота складає
828,6 млн грн (з ПДВ).
Кінцевий строк подання пропозицій
на участь у тендері – 11 грудня 2021
року, початок аукціону призначений
на 17 січня 2021 року, строк поставки
обладнання передбачений протягом 365
календарних днів.
За даними тендеру, предметом закупівлі окрім трьох комплектів ТКА, які
призначені для реконструкції системи збору та підготовки вуглеводневої
продукції Машівського, Розумівського,
Східно-Полтавського та Копилівського
родовищ підключених до Машівської
ДКС, є ще запчастини на два роки експлуатації ГПА, послуги з навчання обслуговуючого персоналу, шефмонтажні
та пусконалагоджувальні роботи
GEOnews
224 га степів не продаватимуть під
час земельних торгів
4 місяці тому ГО "Українська природоохоронна група" надіслала звернення
до громад з проханням не продавати на
аукціонах цінні степові території. Наприкінці жовтня група отримала відгук
від Березнегуватської селищної ради.
Розглянувши звернення, селищна
рада прийняла окреме рішення, яким
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виключила всі цінні земельні ділянки
з переліку тих, права на які виставили
на земельні торги.
Цим рішенням сільрада виключила
всі земельні ділянки, які було зазначено
в додатку, а це майже 224 га природних степів, 144 га з яких належать до
території об’єкта Смарагдової мережі
UA0000321 Lower Inhulets river!
Крім збереження біорізноманіття,
дотримання вимог державного та міжнародного законодавства, дане Рішення означає, що в місцевих дітей буде
територія, де можна поганяти м’яча, а
громадяни будуть забезпечені пасовищами для випасання худоби.
GEOnews
Степи Херсонщини вдалося
зберігти від заліснення
Раніше ГО "Українська природоохоронна група" повідомляла про створення робочої групи з наукового супроводу,
яка має допомогти не нашкодити степам
у рамках масштабного заліснення.
Наразі група запропонувала не заліснювати 5000 га надзвичайно цінних
степових угруповань на півострові
Чонгар та на острові Куюк-Тук. 100 %
площі зазначених ділянок включені до
Смарагдової мережі Європи, до водно-болотних угідь міжнародного значення, що охороняються Рамсарською
конвенцією.
Під час наступної робочої зустрічі
групи все, що група просила зберегти
від залісення на Херсонщині, було виключено з планів лісорозведення. На
цих ділянках створюватимуть нові те-

риторії природно заповідного фонду.
Разом з тим, жодна інша область не
підтримала ініціативу спільно обговорити доцільність заліснення тих чи
інших ділянок.
Наразі група вже аналізує наслідки
президентського лісорозведення в усіх
інших областях.
GEOnews
«Салтівський хлібозавод»
оштрафували за незаконне
користування підземними водами
«Під час перевірки встановлено, що
ТДВ „Салтівський хлібозавод“ в період
з 26 липня 2018 року по 25 лютого 2021
року здійснювало самовільне користування надрами, а саме підземними
водами, зі свердловини. Такі дії суб'єкта
господарювання є порушенням статей
16, 19, 21 Кодексу України Про надра»,
— йдеться в повідомленні пресслужби
Державної екологічної інспекції в Харківській області.
Відділом державного екологічного
нагляду надр інспекції розраховано
збитки заподіяні державі внаслідок
порушення природоохоронного законодавства на загальну суму 283,8 тисяч гривень та пред’явлено 3 претензії
з пропозицією відшкодувати збитки
добровільно.
«Наразі, готуються матеріали для
передачі до правоохоронних органів
для розгляду питання, щодо відкриття кримінального провадження згідно
кримінально процесуального кодексу
України», — підсумували у відомстві.
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

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)
Державне підприємство
Площа Державного підприємства «Берегометське
«Берегометське лісомисливське господарство»
лісомисливське господарство» складає 35 034,6 га. На
код ЄДРПОУ 21438976
основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості розрахункоінформує про намір провадити плановану діяльність вих лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок
та оцінку її впливу на довкілля.
спеціального використання лісових ресурсів наведено
на 10 років.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Щорічний обсяг рубок головного користування заМісцезнаходження юридичної особи: 59233, Черні- проектовано 69,31 тис. м³ на площі 310,7 га, в тому числі
вецька обл., смт Бергомет, вул. Центральна, 55;
експлуатаційні ліси – 68,37 тис. м³ на площі 306,7 га, ретел. (03730) 3-13-07; (068) 093-42-40
креаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м³ на площі 1,6 га,
захисні ліси – 0,72 тис. м³ на площі 2,4 га.
2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.
6. Екологічні та інші обмеження планованої
Планована діяльність, її характеристика.
діяльності за альтернативами
Спеціальне використання лісових ресурсів у пощодо технічної альтернативи 1
рядку проведення рубок головного користування.
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховуТехнічна альтернатива 1.
вати вимоги «Правил рубок головного користування»
Проведення поступових рубок головного корис- та вимоги до здійснення санітарних рубок визначені
тування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де Санітарними правилами в лісах України, затверджезгідно чинного законодавства можна проводити посту- ними постановою Кабінету Міністрів України від 27
пові рубки головного користування та проведення су- липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотрицільних рубок головного користування на площі понад мання термінів примикання, допустимих площ хвойних
1 га на інших ділянках.
та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі
спеціального дозволу - лісорубного квитка.
Технічна альтернатива 2.
Під час розробки лісосік дотримуватись вимог
Проведення суцільних рубок головного користу- «Правил пожежної безпеки в лісах України» затвервання на площі понад 1 га на всіх ділянках.
джені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р.
3. Місце провадження планованої діяльності, з № 328/10608).
територіальні альтернативи.
При складанні карти технологічного процесу розМісце провадження планованої діяльності: тери- робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про
торіальна альтернатива 1
охорону навколишнього природного середовища», «Про
Спеціальне використання лісових ресурсів здійсню- рослинний світ».
ється на території лісового фонду Державного підприПід час розробки дотримуватись «Правил охорони
ємство «Берегометське лісомисливське господарство», праці для працівників лісового господарства та лісояке включає 9 структурних підрозділів – Бергометське, вої промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від
Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське, Че- 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
мернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, долішньо- України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безшепітське лісництва. Лісові масиви розташовані в ме- печного перебування працівників на лісосіках, наявножах Чернівецького та Вижницького адміністративних сті засобів індивідуального захисту, справних машин
районів Чернівецької області.
та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.
Місце провадження планованої діяльності: терищодо технічної альтернативи 2
торіальна альтернатива 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2
Територіальні альтернативи планованої діяльно- аналогічні технічній альтернативі 1.
сті не розглядаються оскільки територія підприємства
щодо територіальної альтернативи 1
є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня
захід запроектований державними лісовпорядними ор- шуму на межі житлової забудови.
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її
щодо територіальної альтернативи 2
фактичного стану.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
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7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і
захист території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового 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.

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
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на наявність значного негативного транскордонного
довкілля
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких
щодо технічної альтернативи 1
може зазнати значного негативного транскордонного
Сфера, джерела та види можливого впливу плано- впливу (зачеплених держав)
ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для наПідстави для здійснення транскордонного впливу
ступних компонентів:
відсутні.
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лі11. Планований обсяг досліджень та рівень
сосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту деталізації інформації, що підлягає включенню до
та їх обслуговування;
звіту з оцінки впливу на довкілля
водне середовище – на питні потреби працівників
Планований обсяг досліджень та рівень деталізабуде використовуватись привізна вода; поверхневі та ції інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у
підземні води при здійсненні планованої діяльності не відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу
використовуються;
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час
трелювання та вивезення деревини;
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
поводження з відходами – зберігання відходів здійс- можливості для участі в ній громадськості
нюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних
Планована суб’єктом господарювання діяльність
норм; подальша утилізація проводиться на основі до- може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає
говорів із спеціалізованим організаціям;
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украшумове забруднення – відбувається вплив, пов’яза- їни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на
ний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх об- довкілля - це процедура, що передбачає:
слуговування;
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
біорізноманіття – присутність людей та облад- впливу на довкілля;
нання на технологічних майданчиках;
проведення громадського обговорення планованавколишнє соціальне середовище – вплив на міс- ної діяльності;
цеву економіку (забезпечення потреб населення, проаналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
мисловості, створення нових робочих місць, відраху- впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації,
вання податків до місцевого бюджету);
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
клімат і мікроклімат – процес технологічних опе- отриманої від громадськості під час громадського обрацій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виді- говорення, під час здійснення процедури оцінки транлення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим скордонного впливу, іншої інформації;
ефектом і інших речовин;
надання уповноваженим органом мотивованого
навколишнє техногенне середовище – планована ді- висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує реяльність не спричиняє порушення навколишнього тех- зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього
ногенного середовища. У разі виявлення пам’яток архі- пункту;
тектури, історії і культури, зон рекреації, культурного
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля
ландшафту та інших елементів техногенного середо- у рішенні про провадження планованої діяльності, завища в межах території здійснення планованої діяльно- значеного у пункті 14 цього повідомлення.
сті, будуть виконуватись вимоги законодавства України.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнощодо технічної альтернативи 2
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
планованої діяльності, визначає допустимість чи общодо територіальної альтернативи 1
ґрунтовує недопустимість провадження планованої діДотримання зон санітарної охорони та рівня шуму яльності та визначає екологічні умови її провадження.
на межі житлової забудови.
Забороняється розпочинати провадження планощодо територіальної альтернативи 2
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отриТериторіальна альтернатива 2 не розглядається.
мання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає
9. Належність планованої діяльності до першої право і можливості громадськості для участі у такій
10
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процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 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
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (COVID-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, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

єстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня
їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку 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 обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до
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 уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Херсонський окружний адміністративний суд отримав позовну заяву
щодо спецдозволу № 4654
ПАТ «АрселорМіттал Берислав» звернулось до Херсонського ОАС із позовом
до Держгеонадр, в якому просило:
• визнати протиправним та скасувати припис ДСГНУ щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері
надрокористування від № 24-14/01,
• визнати протиправним та скасувати
наказ ДСГНУ № 371 в частині надання
ПАТ «АрселорМіттал Берислав» строку
на усунення порушень щодо спеціального дозволу на користування надрами №
4654 від 28.12.2007 (видобування вапняків, придатних для виробництва вапна
будівельного, Осокорівського родовища
(біля села Осокорівка, Нововоронцов-

14. Рішення про провадження планованої
діяльності
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”)

що видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства
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 ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповноваженого центрального органу: Котяш Лада Павлівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса,
електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

ського району, Херсонської області);
• стягнути за рахунок бюджетних
асигнувань відповідача судові витрати.
Позовні вимоги були мотивовані тим,
що оскаржуваний припис та наказ про
зупинення дії спецдозволу був необ`єктивним та незаконним, зобов`язуючий
позивача здійснити певні дії, які він не
міг вчинити з незалежних від нього обставин. Припис про усунення порушень
та наказ були прийняті за наслідками
планової перевірки ПАТ «АрселорМіттал Берислав» щодо дотримання вимог
законодавства, за результатами перевірки складено акт. Порушення, виявлені
при проведені перевірки в лютому 2021
року, не стосувались внесення товариством змін до спецдозволу та інших порушень, які пов`язані з неможливістю

тривалий час видобувати копалини, не
з вини позивача, а внаслідок бездіяльності Держгеонадр. Згодом, від відповідача надійшов відзив, відповідно до
якого той проти задоволення позовних
вимог заперечував, посилаючись, що
позивачем не доведено факт відсутності
визначених в акті порушень, отже, ДСГНУ правомірно зафіксовано дані порушення вимог законодавства, а відтак
правомірність оскаржуваних припису
та наказу не викликають сумніву.
Проаналізувавши доводи сторін, суд
вирішив задовольнити позовні вимоги
ПАТ «АрселорМіттал Берислав» у повному обсязі, зобов’язавши Держгеонадра сплатити 2270 грн судових витрат
позивача.
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

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

Повідомляємо про початок громадського обгово5. Строки, тривалість та порядок громадського
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з включаючи інформацію про час і місце усіх
метою виявлення, збирання та врахування зауважень запланованих громадських слухань
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо1. Планована діяльність.
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього
Державне підприємство «Новоушицьке лісове гос- оголошення (зазначається у назві оголошення) та наподарство» здійснює спеціальне використання лісових дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
ресурсів в порядку проведення суцільних рубок голов- на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
ного користування.
суб’єктом господарювання, що передається для видачі
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
висновку з оцінки впливу на довкілля.
планованої діяльності)
Протягом усього строку громадського обговорення
Площа Державного підприємства «Новоушицьке лі- громадськість має право подавати будь-які зауваження
сове господарство» складає 12297,7 га. На основі проекту або пропозиції, які, на її думку, стосуються плановаорганізації та розвитку лісового господарства підпри- ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для уваження та пропозиції можуть подаватися в письпостійних лісокористувачів розрахунок спеціального мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
використання лісових ресурсів наведено на 10 років.
усно під час громадських слухань із внесенням до проЩорічний обсяг рубок головного користування токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після
запроектовано в експлуатаційних лісах в об’ємі встановленого строку, не розглядаються.
10,38 тис. м³ на площі 36,0 га.
Тимчасово, на період дії та в межах території каЗагальний обсяг рубок головного користування в рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
захисних лісах запроектовано в об’ємі 1,47 тис. м³ на з метою запобігання поширенню на території України
площі 5,8 га.
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричине(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасупровадження планованої діяльності)
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 «Новоушицьке лісове господарство» код ЄДРПОУ 05430811.
Громадські слухання (перші) відбудуться
32600, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, смт Нова Ушиця, вул. Гагаріна, буд. 72,
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
тел. (03847)2-19-02, (067)38-47-707
місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса),
Громадські слухання (другі) відбудуться:
контактний номер телефону)
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, 206-31-50, 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)
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(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, 206-31-50, 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 еколо-
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гічного 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) 206-31-40, 206-31-50, 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
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. Віньковецька селищна територіальна громада,
32500, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт Вінь«Львіввугілля» мінімізує
негативний вплив на довкілля
Головний геолог держпідприємства
Володимир Лазар інформував, що у
«Львіввугілля» вже сім років діє програма з моніторингу підземних вод. Проводяться спостереження за рівневим
режимом четвертинного, верхньокрейдового та карбонового водоносних горизонтів. Відбираються й лабораторно
досліджуються проби з цих горизонтів.
Таким чином ведеться моніторинг – як
змінюється хімізм підземних вод у районі діяльності шахт.
Геологорозвідувальна експедиція формує звіт з оцінки впливу на навколишнє
середовище за даними цього моніторингу. На основі такого звіту компанія
проводить комплекс робіт на гірничих
відводах шахт для зменшення негативного впливу на довкілля.
Учасники конференції позитивно оцінили практичний досвід держпідприємства та запропонували співпрацю для
покращення екологічного стану Чер-

ківці, вул. Соборної України, буд. 15, години роботи з
пн-чт 8:00-17:15 пт 8:00-16.00 , окрім вихідних;
Контактна особа: секретар Олендра Алла Василівна, тел. 03846-21345.
2. Новодунаєвецька селищна територіальна громада
за адресою: 32413 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Дунаївці, вул. Чорновола, буд. 19, години
роботи з 08.00 до 17.00 год, окрім вихідних;
Контактна особа: секретар Козярецька Тетяна Анатолівна контактний телефон (03858) 71-2-37.
3. Дунаєвецька міська територіальна громада за
адресою: 32400 Хмельницька обл. Кам’янець-Подільський р-н, смт Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 20, години роботи пн-чт з 08.00 до 17.15 год, пт.: 8:00 – 16:00,
сб. нд. – вихідний ;
Контактна особа: секретар Григор’єв Олег Васильович контактний телефон +38(038)58-31-694.
4. Новоушицька селищна ТГ селищна рада за адресою: вул.Подільська, 17, смт Нова Ушиця Хмельницької області, Україна, 32600, години роботи з пн-чт 8:0017:15 пт 8:00-16.00 , окрім вихідних;
Контактна особа: секретар Костюченко Віктор Вікторович контактний телефон 067-39-04-940.
5. Староушицька селищна ТГ Хмельницька обл.,
Кам'янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Українська, буд. 5, години роботи з пн-чт 8:15-17:30, пт 8:1516:15 сб. нд. – вихідний ;
Контактна особа: секретар Розворук Лариса Яківна
контактний телефон (03849) 99-4-82.
6. Контора ДП «Новоушицький лісгосп», 32600,
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район,
смт Нова Ушиця, вул. Гагаріна, буд. 72, години роботи
з 08.00 до 17.10 год, окрім вихідних;
Контактна особа: інженер лісового господарства
ДП «Новоушицьке лісове господарство» Кривий Сергій Віталійович, 097-718-66-95.

воноградського гірничопромислового
району.
GEOnews
Бориславська міська рада
запроваджує систему моніторингу
стану повітря
Нещодавно міська рада Борислава виграла грант від уряду Словаччини на
запровадження системи моніторингу
атмосферного повітря у місті. Проєкт
дістав назву "Monitoring of atmospheric
air in Boryslav City". Про це повідомила
пресслужба Бориславської міської ради.
Моніторинг атмосферного повітря
відбуватиметься на території колишніх
гірничих розробок нафти й озокериту,
які знаходяться в житловій забудові
(по вулиці Чорновола у Бориславі). Там
встановлять три станції моніторингу
якості повітря та мікроклімату, за допомогою яких можна буде спостерігати
за якістю атмосферного повітря міста в
режимі реального часу.
Систематичний збір та обробку мо-

ніторингової інформації з обладнання
здійснюватиме персонал відділу екології та сталого розвитку комунального
некомерційного підприємства "Центр
екології, туризму та сталого розвитку".
GEOnews
Уряд затвердив перелік
небезпечних порід собак
Уряд затвердив перелік небезпечних
порід собак і вніс зміни до Порядку і
правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників таких собак за шкоду, яка може бути ними
заподіяна. Передбачається, що власники
зазначених порід собак зобов'язані під
час реєстрації або переєстрації укласти
договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду,
яка може бути заподіяна третім особам.
При розробці проєкту постанови
КМУ Міндовкілля обговорило та врахувало пропозиції громадських та зоозахисних організацій.
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, не зазначається суб’єктом
господарювання)
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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.
Планована діяльність полягає в розробці Либідського родовища руслових пісків.
Либідське родовище руслових пісків, знаходиться
в руслі р. Дніпро, за 300 м південніше від впадіння р.
Либідь, в адміністративних межах м. Києва та в 1,5 км
на північ від о. Водників в акваторії Канівського водосховища. Ділянка родовища займає всю руслову частину р. Дніпро, в т.ч. фарватер суднового ходу. Площа
ділянки – 62,0 га. Родовище витягнуте у субмеридіальному напрямку (вздовж течії ріки) на відстань 1100 м,
при ширині до 650 м.
Враховуючи гірничотехнічні умови розробки родовища: його повну обводненість, відсутність порід розкриву, наявність на його площі кар’єру дослідно-промислової розробки (далі - ДПР), для продовження
видобування пісків гідромеханізованим способом за
допомогою плавучого земснаряда, виконання гірничопідготовчих робіт пов’язаних з наступною розробкою
родовища не передбачається. Річне відвантаження пісків відповідно з даними замовника складає 100,0 тис.м3.
Продуктивність кар’єру по видобуванню пісків з врахуванням технологічних втрат дорівнює 106,16 м3 , де
0,058 (5,8%) – технологічні втрати пісків при скиді разом з водою в процесі намиву.
Розрахунковій строк служби кар’єра складе 19,2
роки.
Режим роботи по видобуванню пісків сезонний в
позанерестовий період.
Добування пісків, в т.ч. дослідно-промисловий
видобуток на родовищі здійснювалось в 2003-2006 р..
Добування провадилось в західній частині родовища
вздовж правого берега р. Дніпро. Роботи з добування
пісків при проведенні дослідно-промислового видобутку виконувались гідромеханізованим способом у
відповідності з проектом “Гідронамив складів піщаних матеріалів на території ТОВ “Альянс-Союз” в Голосіївському районі м. Києва по вул. Промисловій, 7”,
СУАП фірма “СОБІ”, м. Київ.
Технологічна схема добувних робіт передбачає безпосередню розробку обводнених пісків гідропісконавантажувачем ГПП-11 з наступним їх складуванням
на плавучі засоби транспортування споживачів – неса14

мохідні та самохідні плоскодонні баржі БП-67 і БП-71
вантажопідйомністю відповідно 1000 т і 750 т та водним шляхом доставляти споживачам.
Перелік необхідного основного обладнання для
забезпечення видобування і відвантаження річного
об’єму піску включає:
- гідропісконавантажувач ГПП-11 із землесосом
ГРУ-1600/25 – 1 шт.;
- катер-буксир БМК-130 М потужністю 120 к.с. –
1 шт.;
- шлюпка робоча – 2 шт.
Під час провадження планованої діяльності з розробки Либідського родовища руслових пісків не передбачається значних викидів, скидів, випромінювання,
використання токсичних чи радіоактивних речовин ні
в якості матеріалів для добування, ні в якості корисної копалини. Планована діяльність не є небезпечною з
точки зору забруднення атмосфери, вод, впливу на здоров’я населення, клімат та об’єкти культурної спадщини.
Проте під час провадження планованої діяльності
буде відбуватись характерний для кар’єрної розробки
вплив з особливостями того, що вона проводиться на
дні постійного водотоку. Цей вплив зазвичай є локальним, але довготривалим, залишаючи після себе рекультивовану чи нерекультивовану виробку.
На етапі проектування планованої діяльності було
прийнято ряд рішень, які дозволять значно зменшити
негативний вплив на довкілля. Ці рішення стосуються
як технології розробки, так і графіку робіт та використовуваного устаткування:
- Видобуток копалини планується проводити безпосередньо з паралельним відвантаженням її на баржі
споживачів, що дозволить уникнути етапів складування
на відвантаження у видобувному циклі, а також не потребує ускладнення системи розробки за рахунок формування карт намиву та пульпопроводів;
- Період розробки планується у міжнерестовий період;
- Робота планується в одну зміну. Таким чином
більшу частину доби довкілля зможе до певної міри
відновлюватись без впливу планованої діяльності;
- Розробка родовища одним земснарядом дозволить
знизити одномоментний вплив на довкілля, а також
зменшить просторове поширення одночасного впливу;
- Використання землесосу ГРУ 1600/25 на електричному двигуні. Це рішення дозволяє уникнути викидів
в атмосферу, які були б при використанні альтернативного варіанту з двигуном внутрішнього згорання
на дизельному паливі. Також для електричного двигуна непотрібне розміщення паливних ємностей, які
є додатковою потенційною небезпекою для довкілля.
-Пропонується використовувати підшипники вагоприводів на водяному мастилі, або герметично закриті спеціальні канати, які не потребують змащування.
Це дозволить уникнути потрапляння змащувальних
матеріалів у воду.
В процесі планованої діяльності виконуватимуться
загальні заходи з охорони атмосфери, вод, біоти та поводження з відходами.
Аналіз сценаріїв найбільш імовірних аварійних ситуацій констатує можливість виникнення локальної за
характером аварії, яка не призведе до катастрофічних
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або незворотних наслідків.
Система моніторингу передбачає, серед іншого,
контроль за станом угруповань гідробіонтів, дослідження яких були проведені під час підготовки звіту.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АЛЬЯНС-СОЮЗ», код ЄДРПОУ 30440191.
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 20 (літера В), тел: (050) 461-40-04;
е-mail: alyans-souyz@ukr.net.
Директор: Ільницький С.В.
3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Електронна пошта направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua.
Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.
4. Пр оцед у ра прийняття рішення пр о
провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок
з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст.
11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),
що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

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 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 природніх ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, тел. (044)206-31-40, (044) 206-31-50.
Електронна пошта направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua.
Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.
7. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Електронна пошта направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua.
Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.
Письмові зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в пункті 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 282 арк.
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. В приміщенні Голосіївської в м.Києві РДА, відділ контролю за благоустроєм.
Адреса: 03039, вул. Васильківська, 53, корп.1; керівник - Шимко Є.А. тел.: (044)259-85-97, (044) 259-90-55.
2. В приміщенні ДНУ «МорГеоЕкоЦентр НАН України».
Адреса: 03067, м.Київ, пров. Машинобудівний, 28, офіс 308. Контактна особа: Солодка А.В.,
тел.:+38(063)840-34-33; e- mail: nc2018@ukr.net.
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами – 23.11.2021 р
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)
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Умови й час формування
Учені дослідили походження
Генсек ООН невдоволений тим,
Великого каньйону США
Гімалаїв
що на форумі не було погоджено
Час та умови, що сприяли появі ВелиДослідження, яке очолив Крістофер
відмову від держсубсидій на
кого каньйону США геологи визначають Дж. Спенсер, вчений-геолог з Універвуглеводні
з часів першого відважного плавання ситету Квінз в Кінгстоні (Канада), заНевдоволення генсека ООН Антоніу
Джона Уеслі Пауелла по річці Колорадо свідчує, що упродовж першого мільярда Гуттеріша викликав той факт, що на
в 1869 році. Вчені-геологи все ще не мо- років в історії Землі її кора була більш, форумі не було погоджено відмову від
жуть встановити точні обставини його ніж удвічі тоншою, ніж тепер. Саме в держсубсидій на вуглеводні та формувиникнення. Попри це, Великий кань- цей час почали формуватися сучасні вання фонду на $100 млрд для допомоги
йон є найцікавішим прикладом ерозії гірські масиви, включно з Гімалаями.
країнам, що розвиваються. Водночас
у світі. Про це пише Answer in genesis.
Геологи виявили, що кора Землі була Гутерріш уточнив, що світова спільнота
Довжина кар'єру - 446 км,
“гарячою і тонкою” протягом цього пе- має «основу для прогресу». Він відзнаГлибина Великого каньйону - від 900 ріоду часу, а її розміри становили всього чив зобов'язання щодо відмови від видо 1800 м,
40 км або навіть менше. Сьогодні ж під рубки лісів та прихильність до значного
Ширина - від 6 до 29 км.
великими гірськими хребтами, такими скорочення викидів метану в атмосферу.
Гранд-Каньйон був вирізаний в широ- як Альпи, основа земної кори може бути Також генсек похвалив спільну деклакому високому районі, який відомий як глибиною до 100 км.
рацію США та Китаю щодо клімату, що
Плато Колорадо. Плато займає площу
За припущеннями дослідників, саме відображає домовленість щодо зниженблизько 647 000 квадратних кілометрів і в цей час почався рух 15 тектонічних ня викидів метану та скорочення викоскладається з декількох невеликих плато, плит, який спричинив утворення біль- ристання вугілля.
які сьогодні стоять на різних висотах. шості земних гір, включно з Гімалаями.
13 листопада делегати майже 200 краЕродовані шари від Великих сходів на Раніше вважалося, що земна кора була їн, які брали участь у 26 Конференції
південь до району Великого каньйону тонкою і пов’язували це з фазою “оро- сторін Рамкової конвенції ООН про
являють собою величезну кількість ма- генного спокою”. Однак, автори нового зміну клімату (COP26), із запізненням
теріалу. Було підраховано, що об’єм оса- дослідження з цим не погоджуються.
на добу узгодили тексти підсумкових
дових порід, що був еродований з плато
GEOnews документів саміту.
становить близько 400 000 кубічних км.
Віра Жулєбіна,
Віра Жулєбіна,
EP Holding підписала з урядом
за матеріалами іноземних видань
за матеріалами іноземних видань
УРП на розробку Грунівської та
Охтирської ділянок
У жовтні приватний
Океанія по коліна в воді вимагає
Кабмін та EP Holding підписали дві
газовидобуток зріс на 6 %
активізації кліматичної політики
угоди про розподіл вуглеводневої проПриватні газовидобувні компанії
Острівні держави мають особливі ри- дукції на Грунівській та Охтирській України у жовтні 2021 року видобули
зики глобального потепління, заявив ділянках.
442 млн куб м природного газу, що є номіністр закордонних справ Тувалу.
Об’єкти знаходятьсяв Сумській, Пол- вим історичним рекордом приватного
Всесвітній кліматичний саміт СОР26 у тавській та Харківських областях. Пло- видобутку газу в Україні.
Глазго все більше нагадує шоу. Напере- ща під розробку покладів нафти, приСередньодобове значення видобутку
додні одним до учасників конференції родного газу та конденсату сягає 1750 кв досягло 14,25 млн куб м на добу, на 3 %
звернувся у відеовиступі глава МЗС км. За умовами підписаних угод холдинг більше, ніж у вересні. Доля приватних
розташованої в Океанії держави Тува- EP Holding працюватиме на ділянках компаній у видобутку газу в Україні у
лу. Трибуну для міністра закордонних впродовж 50 років. Обов’язкова про- жовтні досягла 26 %, в той час як доля
справ цієї країни - Саймона Кава спору- грама робіт передбачає інвестування АТ «Укргазвидобування» скоротилася
дили просто в морі на околиці острова в найближчі 5 років щонайменше $60 – до 68 %.
Фонгафале, на якому розташована сто- мільйонів для здійснення сейсморозНатомість, за 10 місяців 2021 року
лиця Тувалу Фунафуті.
відувальних досліджень за методом видобуток приватних компаній зріс на
Стоячи по коліна у воді із закатаними 3D в межах площі 500 кв км і буріння 2 % - до 4,13 млрд куб м, також рекордне
штанинами, Кава нагадав, що острівні 18 свердловин. Nafta, частина активів значення.
держави мають особливі ризики гло- якої належить холдингу, виступатиме
Більшість приватних компаній у
бального потепління. Тому міністр Ту- технічним оператором реалізації до- жовтні стабілізували видобуток.
валу особисто і від імені лідерів інших мовленостей.
Найбільший ріст показує ДТЕК Натихоокеанських островів зажадав від
Урочисте підписання відбулося в при- фтогаз, який видобуває понад 40 % газу
учасників СОР26 негайних дій, оскільки сутності Міністра енергетики України приватних компаній та близько 11 % від
на карту поставлене саме виживання Германа Галущенка, Надзвичайного і усього видобутку у країні.
цих країн.
Повноваженого Посла Чеської РеспуТакож Група компаній «ЗахіднадраВідео, зняте телекомпанією Тувалу бліки Радека Матули та Надзвичайно- сервіс» у жовтні 2021 році наростила
TVBC, миттєво розійшлося по соцме- го і Повноваженого Посла Словацької видобуток природного газу на 4 млн куб
режах.
Республіки Марека Шафінa.
м (+20 %) – до 23,7 млн куб м.
GEOnews
GEOnews
GEOnews
Свідоцтво про державну реєстрацію
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