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Уряд схвалив зміни до програми
збалансовані інтереси всіх учасників
розвитку мінерально-сировинної
процесу та працюватимуть принципи
бази до 2030 року
вільної і добросовісної конкуренції.
Потужний вітчизняний мінеральСеред новацій, які запроваджує зано-сировинний комплекс є основою конопроєкт:
сталого та ефективного розвитку на• усі операції з деревиною, від моменту
ціональної економіки, особливо її ви- її заготівлі до готового продукту, підлядобувної та переробної галузей. Проте, гатимуть обов’язковому декларуванню
в останні десятиріччя спостерігається через Лісовий портал;
суттєве скорочення видатків держбю• продаж деревини та продукції власджету на геологорозвідувальні роботи. ної переробки лісгоспів відбуватиметьЦе призвело до скорочення обсягів ви- ся лише через електронні аукціони;
добування корисних копалин, відпо• лісгоспи та деревообробники нестивідно збільшився імпорт мінеральної муть відповідальність за невиконання
сировини.
договорів купівлі-продажу деревини у
Запропоновані зміни до Програми чітко визначеному обсязі;
передбачають сконцентрувати геолого• реалізації всіх виробів з деревини на
розвідувальні роботи на пріоритетних експорт та виробів з дерева дозволятинапрямах розвитку мінерально-сиро- меться лише за наявності відповідних
винної бази стосовно пошуку, корисних сертифікатів про походження.
копалин, які мають стратегічне значенGEOnews
ня для сталого розвитку економіки та
обороноздатності держави з урахуванПідсумки засідання Комітету
ням загроз енергетичній безпеці.
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Запровадження нових підходів поУкраїнська делегація цього тижня відсприяє досягненню цілей, поставлених відала місто Брюссель та представила
у Національній економічній стратегії Україну на засіданні Комітету ЮНЕСКО
до 2030 року.
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інGEOnews ших регіонів Європи». У фокусі роботи
засідання Комітету було:
Верховна Рада прийняла у
• стан виконання робочого плану;
першому читанні законопроєкт
• результати розгляду звіту про збепро ринок деревини
реження спадщини;
Народні депутати України прийняли
• стан перевірки менеджменту буферза основу законопроєкт “Про ринок де- них зон об’єкту спадщини;
ревини” (№ 4197-д).
• робота над формуванням періодичЙого мета - запровадити єдині пра- ної звітності;
вила для усіх учасників ринку деревини,
• огляд інформації по втіленню міжспростити доступ до сировини для де- народних проєктів;
ревообробників, зробити лісогосподар• презентація Європейської Комісії
ську та деревообробну галузь прозорою про лісову стратегію ЄС;
та ще більш прибутковою. Це важливе
• найкращі практики проведення ОВД
рішення, адже український ринок дере- поблизу об’єктів Спадщини;
вини вже давно потребує встановлення
• робота над останнім досьє з розшичітких єдиних правил роботи, де будуть рення Спадщини.

Окремою темою зустрічі стала організація роботи Координаційного Офісу
та його фінансування на основі внесків
країн-учасників. Для цього сформують
робочу групу з уповноважених представників всіх країн-учасниць для напрацювання пропозицій для розгляду
на наступному засіданні Спільного
Комітету.
GEOnews
Уряд схвалив законопроєкт
щодо удосконалення процесу
самоорганізації населення
Уряд підтримав зміни, які удосконалюють процедуру створення органів
самоорганізації населення – будинкових, вуличних, квартальних та інших
комітетів. А також порядок надання їм
частини компетенцій органів місцевого самоврядування та коштів на їхню
діяльність. Відповідний законопроєкт
схвалено на засіданні Кабінету Міністрів.
Відтак, розроблений Мінрегіоном
законопроєкт передбачає:
• спрощення процедури створення
органу самоорганізації населення;
• визначення повноважень і території діяльності органу самоорганізації
населення;
• уточнення права обирати та бути
обраним до органу самоорганізації населення;
• усунення неточностей щодо порядку
створення і строку повноважень органу самоорганізації населення та його
персонального складу; легалізації та
реєстрації органу самоорганізації населення як юридичної особи;
• уточнення порядку припинення повноважень персонального складу органу
самоорганізації населення і припинення
органу самоорганізації населення.
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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Міненерго розробило законопроєкт
для підвищення безпеки постачання
електроенергії та газу
Міністерство енергетики розробило
проєкту Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України (щодо
врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії та
природного газу)».
Основною метою документу є посилення контролю держави за дотриманням учасниками ринків електричної енергії та природного газу вимог
нормативно-правових актів в частині
забезпечення надійного та безпечного
постачання електричної енергії та природного газу споживачам.
Прийняття законопроєкту дозволить
підвищити рівень безпеки постачання
шляхом створення єдиних підходів до
здійснення державного енергетичного
нагляду (контролю), створення реальних інструментів контролю за діяльністю учасників ринків в частині технічного стану енергообладнання та мереж, а
також посилення відповідальності за
порушення законодавства, що регулює
функціонування ринків електричної
енергії та природного газу.
GEOnews
На Публічній кадастровій карті
додано шар «Інформація щодо
розпаювання земель»
На Публічній кадастровій карті (map.
land.gov.ua) з’явився новий інформаційний шар «Інформація щодо розпаювання земель», що містить дані про окремі
колективні сільськогосподарські підприємства та посилання на завантаження на порталі метаданих проєктів
землеустрою, на основі яких були виділені земельні паї працівникам колишніх
колективних господарств.
Доступ до такої інформації є дуже
важливим для органів місцевого самоврядування, які нещодавно отримали
право розпоряджатися землями за
межами населених пунктів. Вони використовуватимуть таку інформацію
для проведення інвентаризації та аудиту своїх земельних ресурсів, виявлення
вільних або зайнятих земель під час ухвалення рішень щодо надання дозволу
на безоплатну приватизацію, а також це
дозволить уникнути накладання меж
одних ділянок на інші під час формування нових земельних ділянок.
Ці дані також будуть корисними під
час розробки комплексних планів просторового розвитку територій громад,
зважаючи на те, що відповідно до зако-
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нодавства, усі паї, які залишатимуться
не витребуваними до 2025 року, мають
бути передані у комунальну власність.
GEOnews

Воднева стратегія України буде
представлена наприкінці року
Базовий варіант Водневої стратегії
України буде представлено наприкінці
2021 року, посилаючись на заступника
міністра енергетики Юлію Підкоморну.
На сайті Міністерства економіки
України повідомляється, що відповідну заяву заступниця голови енерговідомства зробила під час зустрічі з
міжнародним експертом, консультантом з розвитку водневої економіки
ЄС, співавтором водневої стратегії ЄС,
старшим радником Hydrogen Europe
Крістіаном Вайнбергером.
Учасники зустрічі обговорили специфіку майбутньої Водневої стратегії
України та рекомендації щодо її написання. Заступник міністра запропонувала Вайнбергеру приєднатися до
діяльності робочої групи з розробки
Водневої стратегії України, яка працює
за Міненерго. Раніше прем'єр-міністр
України Денис Шмигаль заявив, що
наша країна має високий потенціал
щодо постачання водню до Євросоюзу.
Як відомо, Україна має намір експортувати "зелений" водень до Німеччини.
GEOnews
Відбулася спільна нарада
Держгеонадр, Міндовкілля,
Держводагентства та ДЕІ
19 листопада відбулася спільна робоча
нарада в онлайн-форматі з представниками Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України, Державного водного агентства України та Державної екологічної інспекції України щодо
питань якості, обсягів видобування та
моніторингу артезіанських свердловин.
За ініціативи Держгеонадр створена
Інтерактивна карта водозабірних споруд, де є дані про користувача, обсяг
видобутку та використання за добу, мінералізацію, приналежність до басейну,
код і назва ділянки.
Також доступна інформація про якість
води, отримана зі спостережних пунктів
державного моніторингу підземних вод.
Вказано рівень мінералізації та вміст
макроелементів із позначенням їх гранично допустимої концентрації, загальна жорсткість води, середньорічні дані
рівня води згідно зі спостереженнями,
подана інформація про номер і тип водопункту, водоносний горизонт, який

він експлуатує, величину напору.
GEOnews

Проєкт відновлення
Вознесенської ГЕС: новий центр
туризму, відпочинку та відкриття
водних перевезень
НАЕК «Енергоатом» розглядає можливість відновлення Вознесенської ГЕС
– першої української гідроелектростанції,
яка була введена в експлуатацію 8 травня 1927 року, але вже кілька десятиліть
не працює.
Згідно із запропонованим проєктом,
після реконструкції в машинному залі
зможуть встановити 3-4 гідротурбіни
різних типів. Новітні агрегати допоможуть увесь рік поспіль генерувати
електроенергію, при цьому загальна
потужність станції становитиме до 9,5
МВт незалежно від погодних умов.
Туристично-рекреаційний комплекс
відновленої Вознесенської ГЕС може
складатися з власне діючої електростанції, оглядового майданчика з кафе,
інформаційного центру, музею-експозиції турбін з макетом Южно-Українського енергокомплексу, рекреаційної
зони, авто- і велопаркінгу, оглядового
містка та спеціально відведених місць
для риболовлі. Окремим і дуже важливим фактором економічного розвитку
Енергоатом вважає водні пасажирські
перевезення, що також стануть можливими за умови реконструкції Вознесенської ГЕС.
GEOnews
На Тячівщині припинили
незаконний видобуток гравію
Поліція задокументувала факт незаконного видобутку піщано-гравійної
суміші з русла річки Теребля неподалік
селища Буштино в Тячівському районі.
Викриття незаконної діяльності відбулося під час патрулювання. На місці
події було виявлено екскаватор та навантажувач. Зазначається, що дозвільних документів у чоловіків не було.
Неподалік від місця події працівники
поліції виявили ще три вантажівки завантажені гравієм. Транспортні засоби
було вилучено.
Слідчі за даним фактом відкрили
кримінальне провадження за ч. 2 ст.
240 Кримінального кодексу України.
Йдеться про Порушення правил охорони або використання надр.
У ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть інших
причетних до злочину осіб.
GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами веденняРеєстру)

20219168563

(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) 206-31-40, 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)

4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
провадження планованої діяльності та орган, який
Повідомляємо про початок громадського обгово- розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
Відповідно до законодавства рішенням про провадіяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з дження планованої діяльності буде Висновок з оцінки
метою виявлення, збирання та врахування зауважень впливу на довкілля.
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”)

1. Планована діяльність.
що видається Міністерством захисту довкілля та приДержавне підприємство «Білокоровицьке лісове родних ресурсів України.
господарство» здійснює спеціальне використання лі(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
сових ресурсів в порядку проведення суцільних санітарних рубок.
5. Строки, тривалість та порядок громадського
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
діяльності)
включаючи інформацію про час і місце усіх
Площа Державного підприємства «Білокоровицьке запланованих громадських слухань
лісове господарство» складає 59 764,2 га. Державне
Тривалість громадського обговорення становить
підприємство «Білокоровицьке лісове господарство» 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робовключає 8 структурних підрозділів – Білокоровицьке, чих днів) з моменту офіційного опублікування цього
Жубровицьке, Замисловицьке, Озерянське, Поясківське, оголошення (зазначається у назві оголошення) та наРадовельське, Зубковицьке, Тепеницьке лісництва. Лі- дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
сові масиви розташовані в межах Коростенського та на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
Новоград-Волинського адміністративних районів Жи- суб’єктом господарювання, що передається для видачі
томирської області.
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Проведення суцільних санітарних рубок на площі
Протягом усього строку громадського обговорення
830,3 га у відповідності до Акту поточного лісопатоло- громадськість має право подавати будь-які зауваження
гічного обстеження від 03.09.2021 року:
або пропозиції, які, на її думку, стосуються плановаБілокоровицьке лісництво – 8,7 га;
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. ЗаЗамисловицьке лісництво – 266,2 га;
уваження та пропозиції можуть подаватися в письОзерянське лісництво – 49,7 га;
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
Поясківське лісництво – 497,5 га;
усно під час громадських слухань із внесенням до проРадовельське лісництво – 2,7 га;
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після
Тепеницьке лісництво – 5,5 га.
встановленого строку, не розглядаються.
(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 (СОVID-19), спричинеДержавне підприємство «Білокоровицьке лісове ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасугосподарство»
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ
громадські слухання не проводяться і не призначаються
код ЄДРПОУ 00991798
на дати, що припадають на цей період.
11051, Житомирська обл., Коростенський район
(раніше Олевський район), смт. Нові Білокоровичі,
Громадські слухання (перші) відбудуться
вул. Гагаріна, буд. 1 тел. (04135) 6-38-22
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:
-

3. Уповноважений орган, який забезпечує
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ре6. Уповноважений центральний орган або
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя уповноважений територіальний орган, що забезпечує
3
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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) 206-31-40, 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

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:
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер
1. Білокоровицька територіальна громада, 11055,
телефону та контактна особа)
Житомирська обл., Коростенський р-н, (раніше Олевський р-н), с. Білокоровичі, вул. Тараса Шевченка, буд.
7. Уповноважений центральний орган або 69 а, години роботи з пн-пт 8:00-17:00, окрім вихідних;
уповноважений територіальний орган, до якого
Контактна особа: секретар Любиченко Наталія
надаються зауваження і пропозиції, та строки Володимирівна, тел. +38097-746-60-80.
надання зауважень і пропозицій
2. Олевська територіальна громада за адресою:
Міністерство захисту довкілля та природних ре- 11001, Житомирська обл., Коростенський р-н, (раніше
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Олевський р-н) м. Олевськ, вул. Володимирська, буд.
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та 2, години роботи з 08.00 до 17.00 год, окрім вихідних;
контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50,
Контактна особа: секретар Мельник Сергій Віктоe-mail: OVD@mepr.gov.ua,
рович контактний телефон (04135) 21152.
контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник
3. Контора ДП «Білокоровицький лісгосп», 11051,
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю Житомирська обл., Коростенський р-н (раніше Олевта екологічних фінансів – начальник відділу формування ський р-н), смт. Нові Білокоровичі, вул. Гагаріна, буд.
державної політики в сфері екологічного контролю
1, години роботи з 08.00 до 17.00 год, окрім вихідних
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер
Контактна особа: головний лісничий ДП «Білокотелефону та контактна особа)
ровицький лісгосп» Тараканець Ігор Олександрович,
тел. 098-888-01-99.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
усього строку громадського обговорення, зазначеного
дата, з якої громадськість може ознайомитися з
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
документами, контактна особа)
Держгеонадра разом з
Офісом Генпрокурора подали
апеляційну скаргу з вимогою
скасувати рішення
Рівненського ОАС
ТОВ «Селищанський гранітний
кар`єр» звернулося з позовом до ДСГНУ,
в якому просило визнати протиправними та скасувати накази Служби в
частині зупинення, встановлення дати
зупинення, продовження дії та строків
усунення порушень щодо спецдозволів №3622 від 29.12.2004, №3666 від
31.12.2004 та №3771 від 27.12.2005, а також виключити зазначені спецдозволи
з переліку до вказаних наказів.
Позовні вимоги ТОВ «Селищанський
гранітний кар`єр» мотивувало тим, що
спірні накази Державної служби геології
та надр України не ґрунтуються на чинному законодавстві та є безпідставними,
оскільки ДСГНУ видало їх на основі п.
25 Положення про порядок проведення
державної експертизи та оцінки запасів
корисних копалин, яке втратило чинність з 12.01.2011.
Рішенням Рівненського окружного
адміністративного суду від 01 липня
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2021 року позовні вимоги були повністю задоволені, а також суд стягнув з
Держгеонадр 9 тис 80 грн на користь
позивача.
Не погодившись із цим рішенням суду,
Держгеонадра та Офіс Генпрокурора
вирішили його оскаржити у Восьмому
ААС, вимагаючи скасування рішення
суду першої інстанції, та відмовити
повністю у задоволенні вищезазначених вимог.
В обґрунтування своїх вимог апелянти зазначали те, що відповідно до п. 32
Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, визнання таким, що втратив чинність, акта Кабінету
Міністрів України чи його скасування
не поновлює дію актів, які визнані ним
такими, що втратили чинність, чи які
скасовані таким актом.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України» визнано такою, що
втратила чинність з 12.01.2011 постанова Кабінету Міністрів України «Про
заходи щодо справляння платежів за
користування надрами для видобування

корисних копалин». Водночас згаданою
постановою п. 25 Положення № 865 не
визнавався таким, що втратив чинність
та не скасовувався, а в нього лише вносилися зміни.
У той же час п. 32 Правил підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України, не містить будь-яких застережень
щодо поновлення попередніх редакцій
постанов Кабінету Міністрів України, в
які раніше вносилися зміни.
За таких обставин, апелянти вважали,
що після втрати чинності постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи
щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин», п. 25 Положення №865
необхідно вважати чинним у редакції,
яка існувала до її прийняття.
Заслухавши доповідь відповідача, суд
видалився до нарадчої кімнати прийняти рішення. Після ради суд постановив
залишити без задоволення апеляційні
скарги ДСГНУ та ОГП, таким чином,
залишивши рішення Рівненського ОАС
без змін.
GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами веденняРеєстру)

20218288463

(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

допомогою автосамоскидів КрАЗ 65055.
Рекультивація земель, порушених гірничими роботами на кар’єрах проходить етапи гірничотехнічної
та біологічної рекультивації.
Річна проектна потужність кар’єру: по видобутку
основної корисної копалини в щільному тілі з урахуванням втрат при транспортуванні 0,4% складає 250
тис.т каоліну-сирцю; по випуску товарної продукції 250,0 тис.т.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
2. Суб’єкт господарювання.
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРметою виявлення, збирання та врахування зауважень БІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД,
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
Код згідно з ЄДРПОУ 05474145
Місцезнаходження юридичної особи: 22513, Ві1. Планована діяльність.
нницька область, селище міського типу Турбів, вуПланована діяльність полягає у видобуванні пер- лиця Миру, будинок 77
винних каолінів на Пляхівському родовищі, яке розКонтактний номер телефону: (043458) 4-13-94
ташоване у Хмільницькому районі Вінницької області,
E-mail: zdtyrbivkaolin@gmail.com
а також зміні цільового призначення земель сільсько- (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ (поштовий
господарського призначення на землі промисловості
індекс, адреса), контактний номер телефону)
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, під3. Уповноважений орган, який забезпечує
собних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, проведення громадського обговорення.
що пов'язані з користуванням надрами.
Міністерство захисту довкілля та природних реРозробка родовища проводитиметься відкритим сурсів України, Адреса: вул. Митрополита Василя Липспособом.
ківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на доВраховуючи гірничо-геологічні умови залягання, вкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50
потужність та фізико-механічні властивості корисної
Контактна особа: заступник директора Департакопалини і розкривних порід, рельєф місцевості і даль- менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фіність транспортування гірничої маси, річні об’єми видо- нансів, начальник відділу формування державної побувних та розкривних робіт, приймається транспортна літики в сфері екологічного контролю – Котяш Лада
система розробки родовища із застосуванням автомо- Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
більного транспорту з розміщенням розкривних порід у (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
зовнішніх та внутрішніх відвалах. Просування фронту
розкривних і видобувних робіт – паралельне. Розвиток
4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
гірничих робіт передбачається проводити в північному провадження планованої діяльності та орган, який
та східному напрямках.
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Розробку ґрунтово-рослинного шару передбачаВідповідно до законодавства рішенням про провається виконувати бульдозером ДЗ-27 з переміщенням дження даної планованої діяльності буде Спеціальний
в тимчасові бурти та наступним навантаженням екс- дозвіл на право користування надрами, що видається
каваторами VOLVO EC 290BLС в автосамоскиди КрАЗ Державною службою геології та надр України
65055 в/п і транспортуванням у тимчасові зовнішні ок- (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноваремі відвали.
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
Враховуючи досить складну геологічну будову родовища, відпрацювання основних розкривних порід (суг5. Строки, тривалість та порядок громадського
линки, глини, некондиційні каоліни) та корисної копа- обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
лини планується проводити підуступами висотою до 5 включаючи інформацію про час і місце усіх
м екскаватором VOLVO EC 290BLС «зворотна лопата» з запланованих громадських слухань.
ковшем ємкістю 1,6 м3 з робочого горизонту з одночасТривалість громадського обговорення становить 25
ною розробкою вище та нижче лежачих підуступів. По робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих
мірі відпрацювання підуступи з’єднуються в уступ ви- днів) з моменту офіційного опублікування цього огосотою 10 м. Розкривні породи транспортуються у тим- лошення (вказується у шапці оголошення) та надання
часові зовнішні, або постійні внутрішні відвали, авто- громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на досамоскидами КрАЗ 65055.
вкілля та іншої додаткової інформації, що передається
Екскавація корисної копалини здійснюється одно- для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.
ковшевим екскаватором VOLVO EC 290BLС «зворотна
Протягом усього строку громадського обговорення
лопата» з ковшем ємкістю 1,6 м3 з наступним транспор- громадськість має право подавати будь-які зауваження
туванням її на площадку тимчасового складування за чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
5
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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 занесенням 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, Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50
Контактна особа: заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю – Котяш Лада
Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна
особа)(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або
Міненерго пропонує
створити цілісну систему
моніторингу ринку нафтопродуктів
та скрапленого газу
Міненерго розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання проведення моніторингу ринку
нафтопродуктів та скрапленого газу в
Україні».
Мета документу – створення цілісної
системи моніторингу ринку нафтопродуктів, яка спрямована на забезпечення
належного рівня їх якості й безпечності,
а також механізму прозорого формування ринкових цін на нафтопродукти
та скраплений газ. Система моніторингу стане дієвим інструментом дослідження ринку нафти, нафтопродуктів
та скрапленого газу, а також дозволить
відстежувати обсяги нафти та нафтопродуктів з метою формування даних
про мінімальні державні запаси нафти

6

уповноважений територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
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, (044) 206-31-50
Контактна особа: заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю – Котяш Лада
Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна
особа)(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон 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, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
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
- в робочі часи з 30.11.2021 року
за адресою: 22130, Вінницька область, Хмільницький район, смт Глухівці, вул. Шкільна, буд. 41 в приміщені Глуховецької селищної територіальної громади,
Контактна особа Голова: Амонс Олександр Анатолійович Контактний номер телефону: 04342-31523.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

та нафтопродуктів в Україні.
Проєктом акта пропонується затвердити:
•Порядок проведення моніторингу
якості й безпечності нафтопродуктів
на ринку України;
•Порядок проведення моніторингу
обсягів та цін на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні;
•Порядок відбору суб’єктів господарювання, уповноважених на здійснення
моніторингу обсягів та цін на ринках
нафти, нафтопродуктів та скрапленого
газу в Україні.
GEOnews
«Спис Україна»
видобуватиме каолін в
Дніпропетровській області
Компанія «Спис Україна» у вересні
виграла аукціон на купівлю спецдозволів № 5298 на ділянку Іванівська

(площею понад 13 км кв) та №5299 на
ділянку Миролюбівська-Дніпровська
(північно-східна частина), площа якої
складає понад шість квадратних кілометрів. Обидва родовища знаходяться
в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Термін дії спеціальних дозволів - п’ять років. Загальна
вартість - 2,85 мільйона.
Відповідно до програм робіт, що є додатком до укладених договорів з Держгеонадра, фірма зобов’язалася пробурити пошукові свердловини протягом
наступного року, а з другого кварталу
2023 року почати дослідно-промислову
розробку.
Бенефіціарами «Спис Україна» вказані Четінджевіз Онур, Кавак Гюліз та
Кавак Мурат. Також 5 % у Емре Караахметоглу – головного координатора
турецької групи Onur.
GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами веденняРеєстру)

22, тел. (097) 712 79 76; (067) 410 7526
місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя
ОГОЛОШЕННЯ
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та
про початок громадського обговорення звіту
контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50,
з оцінки впливу на довкілля
e-mail: OVD@mepr.gov.ua,
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник
Повідомляємо про початок громадського обгово- директора Департаменту екологічної оцінки, контролю
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої та екологічних фінансів – начальник відділу формування
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з державної політики в сфері екологічного контролю
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
телефону та контактна особа)
20217308326

(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу
на довкілля планованої діяльності)

1. Планована діяльність.
4. Пр оцед у р а прийня ття рішення пр о
Дочірнє підприємство «Словечанський лісгосп провадження планованої діяльності та орган, який
АПК» Житомирського обласного комунального агро- розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
лісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс»
Відповідно до законодавства рішенням про проваЖитомирської обласної ради здійснює спеціальне вико- дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи
ристання лісових ресурсів в порядку проведення рубок на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.
головного користування та суцільних санітарних рубок.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності

“Про оцінку впливу на довкілля”)

які видаються Житомирським обласним управлінням
Планована діяльність здійснюється на території лі- лісового та мисливського господарства.
сового фонду Дочірнє підприємство «Словечанський
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомиро5. Строки, тривалість та порядок громадського
благроліс» Житомирської обласної ради, яке включає 7 обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
структурних підрозділів – Бігунське, Словечанське, Сло- включаючи інформацію про час і місце усіх
бідське, Овруцьке, Гладковицьке, Рокитнянське, Пере- запланованих громадських слухань
бродське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах
Тривалість громадського обговорення становить
Коростенського адміністративного району Житомир- 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робоської області. Площа Дочірнього підприємства «Слове- чих днів) з моменту офіційного опублікування цього
чанський лісгосп АПК» складає 72 077,2 га.
оголошення (зазначається у назві оголошення) та наЩорічний обсяг рубок головного користування за- дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
проектовано в об’ємі 69,61 тис. м³ на площі 318,4 га, в на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
тому числі експлуатаційні ліси – 67,68 тис. м³ на площі суб’єктом господарювання, що передається для видачі
309,3 га, захисні ліси – 1,93 тис. м³ на площі 9,1 га.
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Проведення суцільних санітарних рубок на площі
Протягом усього строку громадського обговорення
2047,4 га у відповідності до Акту поточного лісопато- громадськість має право подавати будь-які зауваження
логічного обстеження від 23.07.2021 року:
або пропозиції, які, на її думку, стосуються плановаСловечанське лісництво – 360,1 га;
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. ЗаСлобідське лісництво – 531,0 га;
уваження та пропозиції можуть подаватися в письОвруцьке лісництво – 499,9 га;
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
Гладковицьке лісництво – 562,3 га;
усно під час громадських слухань із внесенням до проРокитнянське лісництво – 94,1 га.
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
встановленого строку, не розглядаються.
провадження планованої діяльності)
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
2. Суб’єкт господарювання
з метою запобігання поширенню на території України
Дочірнє підприємс тв о «Слов ечанський гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричинел і с г о с п А П К » Ж и т ом и р с ь ког о о бл а с н ог о ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасукомунального агролісогосподарського підприємства вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
«Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради
громадські слухання не проводяться і не призначаються
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ
на дати, що припадають на цей період.
код ЄДРПОУ 05437629
Громадські слухання (перші) відбудуться
11122, Житомирська обл., Коростенський р-н (раніше Овруцький р-н), с. Словечне, вул. Поліська, буд.
(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
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

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. Овруцька міська рада, 11101, м. Овруч, Житомирська область, вул. Тараса Шевченка, буд. 31-а, години
роботи з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
Контактна особа: секретар міської ради Кисіль Віномер телефону та контактна особа)
ктор Леонідович (067) 4107439.
2. Словечанська громада, 11122, Житомирська обл.,
7. Уповноважений центральний орган або с. Словечне, вул. Поліська, буд. 9, години роботи з 8.00
уповноважений територіальний орган, до якого до 17.00 год, окрім вихідних;
надаються зауваження і пропозиції, та строки
Контактна особа: секретар сільської ради Вірпівнадання зауважень і пропозицій
ський Павло Миколайович (067)2409417.
Міністерство захисту довкілля та природних ре3. Гладковицька сільська рада, 11115, с. Гладковичі,
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя вул. Яна Налепки (Репкіна) 5в, години роботи з 8.00 до
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та 17.00 год, окрім вихідних;
контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50,
Контактна особа: секретар сільської ради Макареe-mail: OVD@mepr.gov.ua,
вич Таїсія Вікторівна (097) 4423227.
контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник
4. Контора ДП «Словечанський лісгосп АПК», 11122,
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю Житомирська обл., с. Словечне, вул. Поліська, буд. 22.
та екологічних фінансів – начальник відділу формування
Контактна особа: Головний лісничий ДП «Словедержавної політики в сфері екологічного контролю
чанський лісгосп АПК» Лінкевич Михайло Павлович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
(097) 2676971.
номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом
Геологічна компанія звернулася до
суду проти Держгеонадр
через орфографічну помилку
ТОВ «Західна геолого-розвідувальна
компанія» звернулася до Закарпатського
окружного адміністративного суду із
позовною заявою до ДСГНУ про визнання протиправним та скасування
наказу.
Позовні вимоги були мотивовані тим,
що відповідач допустив описку у бланку
спеціального дозволу, замість того, аби
видати позивачу новий бланк - фактично повторно розглянув заяву позивача
щодо внесення змін до Спецдозволу та
прийняв рішення про скасування власного наказу у відповідній частині.
Згодом Держгеонадрами подано
відзив на позовну заяву, у якій Служба
проти позову заперечувала та просила суд відмовити у задоволенні позовних вимог. Заперечуючи проти позову
вказувала на те, що моментом, з яким
можна пов`язувати початок перебігу
строку продовження дії спецдозволу на

8

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

користування надрами є дата прийняття
Наказу Держгеонадр про продовження строку дії спеціального дозволу на
користування надрами № 4112 від 16
березня 2012 року, оскільки саме цей
акт створював ТОВ «ЗГРК» права та
обов`язки надрокористувача. А тому,
аргументи позивача про те, що він набув
права на користування надрами з моменту отримання бланку спеціального
дозволу є безпідставними. Держгеонадра не могли змусити надрокористувача
прибути і отримати дозвільний документ. Цим правом надрокористувач
розпорядився на власний розсуд.
Проаналізувавши докази сторін, суд
вирішив задовольнити позов. Таким
чином, наказ було скасовано, та призначено Держгеонадрам сплатити судові
витрати позивача у розмірі 2 тис 70 грн.
GEOnews
«Укрбургаз» виконав
річний план з буріння
Філія компанії «УкрГазВидобування»

(УГВ) – Бурове управління «Укрбургаз»
в середині листопала 2021 року виконало план з буріння на 2021 рік. Про це
повідомляє агентство ExPro із посиланням на інформацію, надану управлінням
компанії.
У минулому році (17 грудня 2020
року) АТ «УкрГазВидобування» було
затверджено бюджет на буріння в обсязі
199 957 м. Проте, не для всіх запланованих свердловин було отримано точки
для буріння.
Отже, 8 квітня 2021 року, на основі
погодження всіх точок буріння, було
затверджено план буріння обсягом 179
142 м проходки.
Станом на 17 листопада 2021 року,
згідно фактичних даних щодо проходки буріння - виконано 183 204 м, що
свідчить про те, що наразі річний план
компанії з буріння можна вважати перевиконаним. Проходка експлуатаційного буріння по факту склала 117 120 м,
а розвідувального – 66 084 м.
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,
що видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського
Повідомляємо про початок громадського обгово- обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої включаючи інформацію про час і місце усіх
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з запланованих громадських слухань.
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
Тривалість громадського обговорення становить 25
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого1. Планована діяльність.
лошення (вказується у шапці оголошення) та надання
Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на допроведення суцільних рубок головного користування. вкілля та іншої додаткової інформації, що передається
Заготівля деревини здійснюється на підставі спеціаль- для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.
ного дозволу – лісорубного квитка.
Протягом усього строку громадського обговорення
Зрізування деревини здійснюється за допомогою громадськість має право подавати будь-які зауваження
бензопил, трелювання сортимен-тами за допомогою ко- чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
лісних тракторів із захватами з подальшим транспор- діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауватуванням на склад та зберігання продукції.
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
Спеціальне використання лісових ресурсів здійс- формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно
нюється на території лісового фонду ДП «Сокирянське під час громадських слухань із занесенням до протолісове господарство» яке включає 5 структурних під- колу громадських слухань. Пропозиції, надані після
розділів (лісництва) – Кельменецьке, Іванівецьке, Ро- встановленого строку, не розглядаються.
манківецьке, Ломачинецьке, Сокирянське. Лісові маТимчасово, на період дії та в межах території касиви розташовані в східній частині Чернівецької області рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
на території Дністровського адміністративного району. з метою запобігання поширенню на території України
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричинедіяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасумісце провадження 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 «Сокирянське
лісове господарство»
Громадські слухання (перші) відбудуться
Код згідно з ЄДРПОУ 35361371
Місцезнаходження юридичної особи: 60221, Чер(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
нівецька область, Дністровський район, с. Шишківці,
вул. Залізнична, 5В.
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Телефон/факс: (03739)49-1-97, 49-3-37
E-mail: soklisgosp@i.ua.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону).

6. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що забезпечує
3. Уповноважений орган, який забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
проведення громадського обговорення
доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурМіністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки та контр- сів України. Департамент екологічної оцінки та контролю. поштова адреса: вул. Митрополита Василя Лип- олю. поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035. Е-mail: OVD@mepr.gov.ua. ківського, 35, Київ 03035. e-mail: OVD@mepr.gov.ua.
телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40.
телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40.
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю директора Департаменту екологічної оцінки, контролю
та екологічних фінансів – начальник відділу формування та екологічних фінансів – начальник відділу формування
державної політики в сфері екологічного контролю.
державної політики в сфері екологічного контролю.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна
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особа)(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)
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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. Департамент екологічної оцінки та контролю. поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035. e-mail: OVD@mepr.gov.ua.
телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40.
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, адреса, телефон та контактна
особа)(поштову та електронну адресу, телефон 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, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
Міндовкілля України вирушило в
апеляцію проти рішення
ОАС м. Києва
Кам`янська міська рада звернулась
до Адмінсуду м. Києва із позовом до
Міндовкілля (за участі третіх осіб: ТОВ
«Рокобан», ГО «Комфортне місто»), в
якому просила визнати протиправним
та скасувати виданий ТОВ «Рокобан»
висновок з ОВД планованої діяльності
«Здійснення діяльності по збиранню,
перевезенню, зберіганню, обробленню,
утилізації та знешкодженню небезпечних відходів та подальшим виготовленням м`ясо-кісткової муки, тваринних
кормів» у м. Кам’янське.
Рішенням суду від 28 липня 2021
року позов було задоволено в повному обсязі.
Відповідач, Міндовкілля, не погоджуючись із вказаним рішенням, подав
апеляційну скаргу, в якій просив вказане рішення скасувати та ухвалити нове,
яким у задоволенні позову відмовити.
В обґрунтування своїх доводів відомство зазначало, що Міністерством
дотримано вимоги Закону про ОВД та
Порядку № 989. Також зауважено, що
в даному випадку права та інтереси
позивача та членів громади не були
порушені, а тому відсутні умови для
реалізації органом місцевого самоврядування права на звернення до суду.
Крім того, не погоджуючись з рішен-
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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
в робочий час з 29.11.2021 р. у приміщеннях:
1. Сокирянська міська рада, 60200, Чернівецька область, м. Сокиряни, вул. Шевченка, 3, тел./факс 2-04-81.
Контактна особа: міський голова Козак Василь Васильович.
2. Кельменецька селищна рада, 60100, Чернівецька
обл., Дністровський р-н, смт. Кельменці, площа Центральна, буд. 2, тел./факс. 2-05-52.
Контактна особа: селищний голова Олійник Богдан Олександрович
3. Вашковецька сільська рада, 60222, Чернівецька
обл., Дністровський р-н, с. Вашківці, вул. Грушевського,
22.
Контактна особа: сільський голова Янко Іван Васильович.
4. Контора ДП «Сокирянське лісове господарство»,
60221, Чернівецька область, Дністровський район, с.
Шишківці, вул. Залізнична, 5В, тел. (03739) 49-1-97.
Контактна особа: провідний інженер лісового
господарства Дзик Володимир Дмитрович.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата,
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ням суду першої інстанції, третя особа ТОВ «Рокобан» подало апеляційну
скаргу, в якій просило суд скасувати
рішення та ухвалити нове, яким у задоволенні позову відмовити.
Позивачем, Кам’янською міською радою, було подано відзив, в якому він
просив залишити апеляційну скаргу
без задоволення, а рішення суду першої
інстанції лишити без змін та зазначав
про безпідставність доводів, викладених апелянтами.
У судовому засіданні учасники судового процесу підтримали доводи та
вимоги апеляційних скарг та відзивів
на апеляційні скарги відповідно.
Переглянувши справу в межах доводів апеляційних скарг на предмет
законності та обґрунтованості оскаржуваного рішення, колегія суддів вирішила відмовити у задоволенні апеляційної скарги та залишити рішення
ОАС м. Києва без змін.
GEOnews
З приводу надрокористувача,
який порушив
строки надання звітності,
ДСГНУ звернулася до суду
До Луганського окружного адміністративного суду надійшла позовна
заява ДСГНУ до ПМП «Нова епоха», в
якій позивач просив анулювання спецдозволу на користування надрами №

2686 (видобування кам`яного вугілля
до 03 червня 2032 року) від 03 серпня
2002 року, виданого відповідачу.
В обґрунтування позовних вимог
ДСГНУ зазначала, що в порушення ст.
24 КУпН, надрокористувачем не подано
до ДНВП «Геоінформ України» щорічні
звіти відповідної форми статистичної
звітності, як підтвердження експлуатації корисних копалин, за 2019 рік за
формою ф. 5-гр, 6-гр, 7-гр.
З урахуванням наведеного, Держгеонадрами було винесено наказ, яким
встановлено термін для усунення порушень з боку відповідача протягом
30 календарних днів. Відповідний
наказ ДСГНУ розмістила на офіційному веб-сайті, оскільки «Укрпошта»
не здійснює поштові відправлення до
населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких
органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження.
Однак, згодом, ДНВП «Геоінформ
України» повідомило, що ПМП «Нова
епоха» повторно не подано вищевказану звітність.
Таким чином, оскільки суд встановив
належність даних доказів, а систематичні порушення та невиконання вимог
розпорядчих документів є порушенням
вимог передбачених спеціальним дозволом, суд анулював спецдозвіл № 2686.
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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САУЛЯК»
(ТОВ «САУЛЯК»)
код ЄДРПОУ 31880159
інформує про намір провадити плановану діяльність
та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місцезнаходження юридичної особи: 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Привокзальна, буд. 13;
тел.: (03132) 2-56-28
e-mail: office@saulyak.com.ua

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1
Адміністративно родовище «Сауляк» розташоване
в 17 км на пiвдень вiд м. Рахiв, з пiвнiчно-захiдної сторони с. Дiлове Закарпатської областi.
Проєктовані об'єкти поверхневого комплексу розташовані:
– на земельних ділянках №1-№3 в с. Ділове, в межах населеного пункту с. Ділове, які надані в оренду ТОВ «Сауляк» (кадастровий номер:
2123682500:01:004:0003 площею 3,0027 га, кадастровий
номер: 2123682500:01:003:0008 площею 0,2 га, кадастровий номер: 2123682500:01:003:0009 площею 0,7901 га).
Цільове призначення: для потреб, пов’язаних з користуванням надрами родовища Сауляк (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані
з користуванням надрами);
– на земельній ділянці №4 в с. Ділове, вул. Довбуша, в межах населеного пункту (загальною площею
0,6903 га), яка складається з чотирьох ділянок.
Дві земельні ділянки: кадастровий номер
2123682500:09:002:0004 площею 0,0900 га та кадастровий номер 2123682500:09:002:0013 площею 0,0850 га –
надані в оренду ТОВ «Сауляк». На третю земельну ділянку за кадастровим номером 2123682501:01:002:0030
площею 0,1200 га отримано ТОВ «Сауляк» державний
акт на право користування, серія ЯМ № 207574 від
19.11.2012 року. Четверта ділянка з кадастровим номером 2123682501:01:002:0031 площею 0,3953 га буде переоформлена згідно чинного законодавства до початку
планованої діяльності.
– на земельній ділянці №5 в с. Ділове, урочище «Сад»
в межах населеного пункту (загальною площею 0,9734
га), яка надана в оренду ТОВ «Сауляк» (кадастровий
номер: 2123682501:01:002:0120).
Під'їзди до проммайданчиків передбачено використовувати існуючі асфальтовані дороги с. Ділове та
будівництво нових.
Рельєф району гірський з крутими (від 15-20º до
40-45º) схилами. Абсолютні відмітки над рівнем моря
становлять 380-1000 м.
Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Будівельна кліматологія» територія будівництва відноситься до ІІІ Б Закарпатського кліматичному району.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядається у зв’язку з тим, що планована діяльність проводитиметься у межах затвердженого гірничого відводу.

2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у новому будівництві копальні з подальшим видобуванням корисної сировини на базі родовища «Сауляк» Закарпатська обл.,
Рахівський р-н, с. Ділове.
Планованою діяльністю передбачається будівництво поверхневого та підземного комплексу споруд, комунікацій та шляхів для повноцінного функціонування
рудника (копальні), порталів штолень №3а, №3б, буріння трьох водних свердловин та будівництво протипожежних резервуарів.
Будівництво двох штолень №3а та №3б передбачається з північно-західної сторони с. Ділове в районі повороту дороги, що веде до кар’єру «Трибушани».
Запланований також благоустрою територій,
улаштування покриття проїздів і майданчиків. Ширина проїздів прийнята 4,5 м. Майданчики та проїзди
покриваються асфальтобетонним і щебеневим покриттям. Покриття проїзної частини прийняте капітального
та перехідного типу.
Технічна альтернатива 1:
Прохідницькі роботи з улаштування штолень №3а
та №3б, та камерних виробок, що будуть безпосередньо
до них примикати, передбачається виконувати за допо4. Соціально-економічний вплив планованої
могою комбайнів та обмежених буровибухових робіт. діяльності
Технічна альтернатива 2:
Забезпечення потреб працездатного населення роПрохідницькі роботи з улаштування штолень №3а бочими місцями; сплата податків в місцеві бюджети; пота №3б, та камерних виробок, що будуть безпосередньо кращення економічної ситуації регіону.
до них примикати, передбачається виконувати за допомогою буровибухових робіт.
5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність,
3. Місце провадження планованої діяльності, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
територіальні альтернативи.
На теперішній час родовище Сауляк розкрито
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розвідувальними штольнями №1 (гор. +498 м) та №2
(гор. +468 м). На горизонтах +468 та +498 м існує розгалужена мережа раніше пройдених розвідницьких виробок, що визначає загальну розбивку поверхів, яку
передбачається використовувати для подальшого будівництва копальні та видобування корисної копалини.
Передбачається використання штольні №1 для видачі відпрацьованого струменю повітря з робочих горизонтів, а штольні №2 – для подачі свіжого струменю
повітря. Штольні №1 та №2 є запасними виходами на
денну поверхню.
З метою реалізації можливості максимального розкриття родовища Сауляк з урахуванням його географічного розташування, проєктними рішеннями передбачається будівництво нового горизонту +395м, що буде
забезпечувати необхідне функціонування руднику. Проведення транспортного уклону №2 у поверсі +468…+498
і далі до +518 дозволить підготувати до відпрацювання
рудне тіло №1.
На горизонту +395 м передбачається будівництво
двох штолень – №3а та №3б. Місце врізки штолень знаходиться з північно-західної сторони від селища Ділове
в районі повороту дороги, що веде до діючого кар’єру
«Трібушани».
Технічними рішеннями передбачається використовувати штольню №3а для доставки корисної копалини
до складу, а також для подачі свіжого повітря.
Штольню №3б передбачається використовувати
для видачі пустих порід на поверхню, доставки людей
та матеріалів при експлуатації, подачі свіжого повітря.
Прохідницькі роботи з улаштування штолень №3а
та №3б, та камерних виробок, що будуть безпосередньо
до них примикати, передбачається виконувати за допомогою комбайнів.
Для забезпечення вентиляції очисних робіт з використанням БВР передбачена проходка вентиляційного горизонту +518 м та вентиляційної виробки, що
з’єднує даний горизонт з денною поверхнею. Для організації провітрювання передбачена проходка вентиляційного шурфу.
Річний видобуток корисної копалини з урахуванням гірничих можливостей близько 200 тис. т, пустих
порід – 64,9 тис. т.
Термін будівництва рудника три роки, відпрацювання запасів родовища – 12 років.

6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю,
поводження з відходами, тощо:
- дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони;
- здійснення постійного контролю технічного стану
механізмів та транспорту при розробці родовища;
- додержання параметрів системи гірничих робіт;
- систематичний геолого-маркшейдерський контроль за проєктом будівництва;
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- зберігання відходів та передача їх спеціалізованим
підприємствам і вивіз на полігон ТПВ та очисні споруди
у відповідності санітарно-гігієнічних вимог та природоохоронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря;
- забір води з підземних водозаборів повинен здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне водокористування за вимогами законодавства;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр;
- санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні
звуку (дБА);
- виконання правил протипожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2
аналогічні альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони;
- санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні
звуку (дБА).
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядались.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і
захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища виконуватимуться заходи
з інженерної підготовки та захисту території родовища
в межах гірничого відводу від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення, тощо).
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
На майданчику передбачаються роботи по благоустрою і озелененню.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на
довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться на наступні компоненти: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; водне середовище; земельні ресурси; рослинний
і тваринний світ; соціальне та техногенне середовища.
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму
на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2:
Територіальна альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку
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впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть
мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля згідно пункту 3 частини 3 статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII
від 23 травня 2017 року.

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 пропроцедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до- вадження даної планованої діяльності буде висновок
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допувключенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та- стимість провадження такої планової діяльності (ча13
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стина 3 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»),

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контр(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
олю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків«Про оцінку впливу на довкілля»)
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
що видається Міністерством захисту довкілля та при- e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповродних ресурсів України.
новаженого центрального органу: Котяш Лада Пав(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
лівна, заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до відділу формування державної політики в сфері еколопланованої діяльності, обсягу досліджень та рівня гічного контролю
деталізації інформації, що підлягає включенню
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса,
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
електронна адреса, номер телефону
надсилати до
та контактна особа)

Турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 дозволу на користування надрами, від- ловину палива для українських АЕС. Ми
РАЕС підключили до мережі
повідач не подав до ДНВП «Геоінформ чекаємо на той момент, коли реактори
Згідно з командами диспетчерських України» щорічні звіти відповідної фор- АР1000 з’являться тут. Україна має веслужб НАЕК «Енергоатом» та РДЦ за- ми статистичної звітності як підтвер- лику кількість викликів у енергетиці та
хідного регіону «Укренерго» був підклю- дження експлуатації корисних копалин поступово має вивести з експлуатації
чений до мережі турбогенератор ТГ-2 та не своєчасно вносив (не вносив) суми реактори російського типу й побудуваенергоблоку №1 (ВВЕР-440), який з 13 податкових зобов`язань з рентної плати ти нові станції. Ми можемо допомогти
листопада перебував у резерві. Наразі за користування надрами для видобу- розвивати безвуглецеві технології та
триває планове підвищення потужності вання корисних копалин.
підтримувати високі стандарти ядерблока.
На підставі викладеного позивач, ної безпеки».
Минулої доби на Рівненській АЕС у ДСГНУ, просив припинити право коGEOnews
роботі перебували всі чотири енергоб- ристування надрами шляхом анулюлоки із сумарним навантаженням 2419 вання спеціального дозволу на корисЗ приводу можливої бездіяльності
МВт; вони виробили 58,1 млн кВт-год тування надрами від 19.12.2003 №3318,
Держгеонадр до Вінницького ОАС
електроенергії. Зауважень до роботи ос- що наданий Приватному підприємству
звернувся надрокористувач
новного устаткування діючих енергоб- Дармін.
ТОВ "Агробуд-Сервіс" звернулось в
локів та персоналу немає. Потужність
Рішення суд виніс на користь Дер- суд із позовною заявою до Держгеонадр,
енергоблоку №3 (ВВЕР-1000) становить жгеонадр, змусивши припинити ПП в якій просило суд:
90%.
«Дармін» плановану діяльність за спец•
визнати протиправною безЗ 1 листопада реакторна установка дозволом №3318. Таким чином, позовні діяльність, яка полягає у неприйнятті
енергоблоку №4 (ВВЕР-1000) працює з вимоги ДСГНУ були задоволені.
рішення за зверненням ТОВ "Агровикористанням потужнісного ефекту
GEOnews буд-Сервіс" про скасування п. 59 Додатреактивності. Наразі потужність блоку
ку 3 до наказу від 11.01.2017 №5 в частистановить 85% від номінальної.
Енергоатом і американська компанія ні зупинення спеціального дозволу від
З початку місяця енергоблоками
Westinghouse підписали угоди
13.07.2006 №3958 внаслідок порушення
РАЕС вироблено 814,5 млн кВт-год елекпро будівництво нових атомних
п.25 Положення №865 та зобов`язати
троенергії, з початку року – 16 млрд 545
енергоблоків
скасувати зазначений пункт;
млн кВт-год.
На конференції «Атомні можливості
•
визнати протиправною бездіПорушень меж і умов безпечної екс- для розвитку країни» НАЕК «Енер- яльність щодо не поновлення дії спеплуатації не було. Радіаційний, проти- гоатом» і американська компанія ціального дозволу після вжиття ТОВ
пожежний та екологічний стан на РАЕС Westinghouse підписали угоди щодо "Агробуд-Сервіс" заходів на виконання
і прилеглій території не змінювався й будівництва двох енергоблоків Хмель- припису та зобов`язати поновити дію
перебуває у межах чинних норм.
ницької АЕС.
спеціального дозволу від 13.07.2006
GEOnews
Після підписання угод очільник №3958;
«Енергоатому» Петро Котін ознайомив
•
визнати протиправними дії
Суд вирішив долю
присутніх із планом розвитку атомної щодо встановлення додаткових поруспецдозволу №3318
галузі до 2040 року: «Наша мета – 24 ГВт шень, які перешкоджають поновленню
На адресу Донецького окружного ад- атомних потужностей до 2040 року. Ми дії дозволу, не зазначених у приписі.
міністративного суду надійшов позов збираємося це зробити силами наших
Обґрунтовуючи заявлені вимоги, ТОВ
Державної служби геології та надр Укра- фахівців та за допомогою наших між- "Агробуд-Сервіс" зазначало, що п. 59 доїни до ПП «Дармін» про анулювання народних партнерів».
датку 3 до наказу ДСГНУ дію дозволу
спеціального дозволу на користування
Своєю чергою генеральний директор №3958 зупинено за порушення п. 25
надрами № 3318 від 19.12.2003 року.
Westinghouse Патрік Фрагман зазначив: Положення про порядок проведення
В обґрунтування позову було зазна- «Ми раді, що наше співробітництво державної експертизи та оцінки запасів
чено, що в порушення, зокрема, ст. 24 отримало новий поштовх. Україна ви- корисних копалин.
Кодексу України про надра та угоди робляє понад половину електроенергії
В подальшому, зупинення неоднорапро умови користування надрами, яка за допомогою атомної енергетики. А зово відтерміновувалося ДСГНУ, восє невід`ємною частиною спеціального Westinghouse постачає приблизно по- таннє до 01.02.2019. Згодом, ДСГНУ
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повторно надала позивачу строк для
усунення порушень, після чого повідомила, що не може відновити дію спецдозволу.
Відповідач, Держгеонадра, заперечили
проти позову, та вказали на порушення
ТОВ "Агробуд-Сервіс" строку подання
статистичної звітності до ДНВП «Геоінформ України», недопущення представників державного органу до перевірки,
а після складення акту – надрокористувачем не було заявлено жодної скарги,
зауваження чи заперечення проти акту.
Також, ДСГНУ наполягала на неусуненні порушень надрового законодавства підприємством, у зв’язку з чим,
просила суд відхилити позовні вимоги.
Суд, розглянувши обставини справи,
дійшов до висновку про законність дій
Держгеонадр та вирішив відмовити у
задоволенні позовних вимог ТОВ "Агробуд-Сервіс".
GEOnews

Державна екоінспекція
Центрального округу звернулася до
суду із позовом до посадової особи
ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна"
До Лохвицького районного суду Полтавської області надійшов адміністративний матеріал про притягнення до
адміністративної відповідальності за
ч. 2 ст. 91-5 КУпАП (Недотримання під
час провадження господарської діяльності екологічних умов, передбачених у
висновку з ОВД) посадової особи ТОВ
"Татнєфть-АЗС-Україна".
ДЕІ ЦО зазначала, що відповідно до
протоколу про адміністративне правопорушення, посадова особа, під час
господарської діяльності, експлуатації
об’єктів екологічних умов, передбачених у висновку з ОВД, а саме не була
забезпечена очистка стоків від нафтопродуктів та їх збір, що не відповідало
умовам висновку.
Посадова особа не з’явилася у судове
засідання, але подала клопотання про
закриття провадження у зв’язку з з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.
Суд також дійшов висновку про відсутність складу правопорушення, таким
чином, закривши провадження у справі
на даній підставі.
GEOnews
Держгеонадра скасували наказ
про зупинення дії спецдозволу на
Платівське ГКР
Державна служба геології та надр
України (Держгеонадра) визнала не дій-

сним пункт наказу в частині зупинення
дії спецдозволу на користування надрами в межах Платівського газоконденсатного родовища. Відповідно до наказу
№662 від 14 вересня 2021 року Держгеонадра повідомила про зупинення дії
спецдозволу з 1 грудня 2021 року для
компанії ТОВ «Платівське» щодо промислової розробки Платівського ГКР,
що у Харківській області. Однак у зв’язку з усуненням порушень та враховуючи пропозиції робочої групи з питань
надрокористування, регулятор визнав
цей наказ таким що втратив чинність.
ТОВ «Платівське» отримало спецдозвіл № 5871 на видобування вуглеводнів в
межах Платівського родовища 15 листопада 2013 року строком дії на 20 років
(до 2033р). На родовищі пробурено дві
свердловини: розвідувальна свердловина №1 глибиною 4650м, та №614 глибиною 4550м. Наразі обидві свердловини
очікують капремонту.
GEOnews

Захід розпочався 15 листопада.
Серед тем конференції: відновлення
та зелений перехід, партнерство торгівля, інновації технології, інвестиції.
Другу панель, присвячену інноваціям
і технологіям відкрив Віце-президент
Європейської Комісії Марош Шефчовіч.
Він зазначив, що нині для виготовлення
батарей ЄС може забезпечити потреби
лише на 1% завдяки власному видобутку
корисних копалин, решта імпортується,
здебільшого з Китаю. Очікується, що
найближчим часом значно зросте попит
на літій та кобальт.
Реалізація проєктів у галузі критичної
сировини та батарей за підтримки міжнародних інвестицій дозволить Україні
інтегруватися в сучасні високотехнологічні процеси з видобутку, збагачення
та виготовлення «металів майбутнього»
для забезпечення сталого «зеленого переходу».
GEOnews

Вчені довели, що екзопланети
Головне управління
містять мінерали, яких немає у
Держгеокадастру в Одеській області
Сонячній системі
виявило самовільне зайняття
Геолог Кейт Путирка з Каліфорнійземельної ділянки
ського державного університету та
Державні інспектори Управління з астроном Сійї Сюй з NOIRLab Націконтролю за використанням та охоро- онального наукового фонду провели
ною земель Головного управління Дер- аналіз 23 білих карликів.
жгеокадастру в Одеській області під
Для кожної із цих зірок попередні спочас проведення перевірки дотримання стереження показали наявність таких
вимог земельного законодавства на те- елементів, як кальцій, кремній, магній
риторії Великодальницької сільської та залізо. Проаналізувавши вміст елеради Одеського району Одеської області ментів у атмосфері білих карликів, вчевиявили факт самовільного зайняття зе- ні спробували відновити мінеральний
мельної ділянки комунальної власності склад скельних материнських тіл.
площею 53 гектари.
“В той час, як деякі екзопланети, які
Документи, що підтверджують дер- колись оберталися навколо забруднених
жавну реєстрацію права власності чи білих карликів, здаються схожими на
права постійного користування або пра- Землю, більшість з них мають породи,
ва оренди земельної ділянки, відсутні. екзотичні для нашої Сонячної системи”,
Порушника земельного законодавства – каже Сюй.
притягнуто до адміністративної відДослідники розробили низку нових
повідальності за статтею 531 КУпАП, термінів для класифікації цих порід
проведено розрахунок розміру шкоди, та їх екзотичних складів, у тому чисзаподіяної внаслідок самовільного за- лі кварцових піроксенітів, кварцових
йняття земельної ділянки на суму 177,44 ортопіроксенів, периклазових дунітів,
тис. гривень.
периклазових верлітів та периклазових
Матеріали перевірки будуть направ- клинопіроксенітів.
лені до правоохоронних органів для
GEOnews
вжиття заходів відповідного реагування.
GEOnews
Австралія виступає за зростання
виробництва біопалива
Європейські політики обговорили
для боротьби зі зміною клімату
ключові ініціативи у сфері
Біоенергетика може внести близьвикористання критичної сировини
ко 10 мільярдів австралійських долаТриває 8-ма щорічна конференція рів ($7 млрд) в економіку Австралії до
щодо європейського партнерства та 2030 року. Біоенергетика, яка включає
інновацій у галузі критичної сировини. перетворення органічних і рослинних ▶
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відходів у паливо, наразі становить
близько 3 % від загального споживання енергії в Австралії і може зрости
до 20 % до 2050-х років. Але для цього
доведеться знизити виробничі витрати, заявило Агентство відновлюваних
джерел енергії (ARENA).
Отримавши AU$33,5 млн нового фінансування, ARENA розробила план
підтримки проєктів, який може показати, де біопаливо матиме порівняльні переваги та виявити перешкоди на
шляху розвитку біопаливної сфери.
Прогрес у галузі екологічно чистого
авіаційного палива може призвести до
того, що до 2030-х років на нього припадатиме близько 18 % ринку авіагасу,
йдеться в повідомленні ARENA.
Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань
У Данії буде запущено
100 таксі на водні
Данська служба таксі DRIVR спільно з японською компанією Toyota випустили на дороги Копенгагена понад
100 водневих таксі з метою підтримати
політичні цілі уряду зробити індустрію
таксі більш екологічною.
Ключовою метою данського уряду є
повна заборона на використання нових автівок у таксі, що забруднюють
атмосферу з 2025 року. До 2030 року
усі експлуатовані таксомотори повинні
мати нульовий рівень викидів.
Служба таксі на основі додатків
DRIVR – одна з компаній, що знаходиться в авангарді енергетичного переходу. Як замовник компанія давно має
можливість вибирати між гібридними,
електричними та водневими авто. Тепер
DRIVR значно збільшує кількість водневих таксі у своєму автопарку.
"Велике замовлення на нові водневі таксі допоможе забезпечити таке
споживання водню, яке необхідне для
розширення інфраструктури", - сказав
Тейс Лаустсен Єнсен, генеральний директор Hydrogen Denmark.
Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань
Представлено методику
підрахунку CO2
Компанії Qatar Energy, Pavilion Energy
Trading & Supply Pte та Chevron USA Inc.
оприлюднили методологію звітності
про викиди парникових газів. Розробка
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такої методології була необхідна для
контрактів про постачання зрідженого
природного газу (ЗПГ).
Розроблена методологія дає основу
для вимірювання та контролю викидів CO2, пов'язаних із виробництвом
та доставкою ЗПГ. Передбачається, що
документ підвищить прозорість оцінки
викидів. Крім цього, він має зміцнити
довіру зацікавлених сторін до надійності даних та активізувати заходи
щодо скорочення обсягів СО2.
Методологія SGE доповнює ключові
галузеві ініціативи, які розробляються паралельно Міжнародною групою
імпортерів ЗПГ (GIIGNL): концепцію
моніторингу, звітності та перевірки
(MRV) та систему нейтралізації парникових газів.
Любов Скиба,
за матеріалами іноземних видань
Видобуток на «Західній Курні 2»
до 2027 року становитиме
800 тис. б / д
Нафтовидобуток на іракському родовищі «Західна Курна 2» до 2027 року
має вийти на рівень 800 тисяч барелів
на добу. Про це повідомляє Агенство
нафтогазової інформації, із посиланням на заяву міністра нафти Іраку Іхсана Абд аль-Джаббара.
Він підкреслив, що родовище «Західна Курна 2» вважається «одним із найперспективніших нафтових родовищ» у
країні, у тому числі за рахунок високої
якості сировини, що видобувається.
Міннафти Іраку 11 листопада повідомляло, що сукупний обсяг нафтовидобутку на «Західній Курні 2» становив
один мільярд барелів.
За словами міністра, ще одним значним проєктом стане Блок 10, де здійснюватиметься тестовий комерційний
видобуток.
«Це стане одним із найважливіших
факторів забезпечення стабільного
постачання нафти та газу», - зазначив
голова відомства.
Любов Скиба,
за матеріалами іноземних видань
В Азербайджані
почався видобуток із п'ятої
свердловини «Шах Деніз-2»
В Азербайджані розпочався видобуток газу з п'ятої свердловини на північному фланзі в рамках проєкту «Шах
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Деніз-2». Як повідомляється, запуск виробництва, запланований на четвертий
квартал 2021 року, було здійснено безпечно та відповідно до графіка.
Загальна виробнича потужність існуючих об'єктів, що працюють у рамках проєктів «Шах Деніз-1» та «Шах
Деніз-2», наразі становить близько 70
мільйонів стандартних кубічних метрів
газу на добу, або понад 25 мільярдів
кубометрів на рік.
У липні 2021 року добова продуктивність платформи Shah Deniz Bravo
вперше досягла рівня видобутку із
платформи Shah Deniz Alpha.
«Протягом перших трьох кварталів
цього року на родовищі було видобуто близько 16 мільярдів стандартних
кубічних метрів газу та близько 3 мільйонів тонн (близько 24 мільйонів барелів) конденсату із платформ Shah Deniz
Bravo та Shah Deniz Alpha», - йдеться у
повідомленні.
Любов Скиба,
за матеріалами іноземних видань

Тегеран та Баку мають намір
підписати угоду щодо Каспію
Найближчими тижнями Тегеран
і Баку можуть підписати угоду про
спільну розробку нафтогазових родовищ на Каспійському морі, повідомив
у неділю міністр нафти Ірану Джавад
Оуджі після зустрічі з віце-прем'єром
Азербайджану Шахіном Мустафаєвим
у Тегерані.
«Конструктивна зустріч пройшла з
азербайджанською делегацією, і було
досягнуто важливі домовленості», —
цитують його ЗМІ.
При цьому посол висловив сподівання, що протягом найближчих тижнів
буде підписано угоду з Азербайджаном
у нафтогазовій сфері та розробку родовищ нафти та газу на Каспійському
морі.
«Під час переговорів досягнуто домовленості про свопові постачання газу
до Азербайджану через Іран із сусідніх
країн, включаючи Туркменію», — уточнив Джавад Оуджі.
У серпні іранська сторона оголосила
про виявлення найбільшого в країні родовища природного газу в іранському
секторі Каспійського моря, яке отримало назву "Чалус".
Любов Скиба,
за матеріалами іноземних видань
Видавець: ТОВ «Наукове видавництво «ПРО»

Адреса: Вул. Шахтарська, 5, м. Київ, 04074
Телефон: +380500150453
sphpro2020@gmail.com
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