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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

Уряд затвердив нормативи 
гранично допустимих концентрацій 

небезпечних речовин у ґрунтах
Нормативи гранично допустимих 

концентрацій небезпечних речовин у 
ґрунтах, а також їх перелік було затвер-
джено на засіданні Уряду.

Цим рішенням встановлюються нор-
мативи для 39 небезпечних речовин, 
надмірний вміст яких призводить до 
шкідливого впливу на довкілля, забруд-
нення ґрунтів та здоров’я людей.

«Збереження та відтворення родю-
чості ґрунтів є важливим, особливо в 
умовах проведення в Україні земельної 
реформи. Нововведення дають змогу 
громадянам захистити свої земельні 
ділянки від «недобросовісних» орен-
дарів, які при веденні господарської 
діяльності надмірно виснажують та 
забруднюють ґрунти, використовуючи 
різні концентровані добрива чи пести-
циди для швидкого прибутку», - проко-
ментував в.о. Міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України Руслан 
Стрілець.

Він також повідомив, що затверджені 
зміни дають повноваження контролю-
ючим органам здійснювати контроль у 
сфері охорони земельних ресурсів та до-
тримання суб’єктами господарювання 
екологічних нормативів, а також притяг-
нення порушників до відповідальності.

GEOnews

Верховна Рада підтримала 
законопроєкти, що забезпечують 

фіскальні стимули для 
індустріальних парків

Верховна Рада України прийняла у 
першому читанні два законопроєкти 
№5688 та №5689, які передбачають низ-
ку фіскальних стимулів для інвесторів 
в індустріальні парки (ІП). Зокрема, 
йдеться про звільнення від податку на 

прибуток резидентів ІП на 10 років за 
умови його реінвестування у розвиток 
інвестиційного проєкту.

Законопроєкт № 5688 передбачає 
зміни до Податкового кодексу України. 
Зокрема, документ передбачає:

• звільнення від податку на прибуток 
резидентів ІП на 10 років за його реін-
вестування в розвиток інвестиційного 
проєкту;

• звільнення від оподаткування ПДВ 
нового устаткування (обладнання) для 
власного використання;

• встановлення пільг з податку на не-
рухомість за рішенням органів місце-
вого самоврядування;

• встановлення ставки земельного по-
датку та орендної плати за землі держав-
ної та комунальної власності в розмірі 
меншому, ніж земельний податок (за 
рішенням органів місцевого самовря-
дування);

• звільнення від сплати земельного по-
датку (за рішенням органів місцевого 
самоврядування).

Водночас законопроєкт № 5689 вно-
сить зміни до Митного кодексу України 

— документ покликаний звільнити від 
оподаткування митом нового устат-
кування (обладнання), що ввозиться 
учасниками індустріальних парків для 
власного використання.

GEOnews

Прийнято законопроєкт про 
посилення відповідальності у 

будівельній галузі
Верховна Рада підтримала у першому 

читанні законопроєкт №5877, який пе-
редбачає посилення адміністративної 
та кримінальної відповідальності за по-
рушення законодавства у будівельній 
галузі. Документ покликаний створити 
рівні умови для всіх учасників будівель-
ного ринку.

Законопроєкт передбачає, зокрема:
• збільшення штрафів за правопору-

шення у сфері містобудівної діяльності;
• чітке визначення кола суб’єктів, на 

яких може бути накладено адміністра-
тивні стягнення;

• врегулювання питання самочинного 
будівництва шляхом тимчасового ареш-
ту об’єктів незаконного будівництва;

• посилення кримінальної відпові-
дальності за самочинне будівництво, в 
тому числі на територіях пам’яток куль-
турної спадщини.

У зв’язку із цим Міністр розвитку 
громад та територій Олексій Чернишов 
зазначив, що реформа містобудівної га-
лузі базується на трьох основних прин-
ципах — децентралізації, цифровізації 
та відповідальності.

GEOnews

Уряд затвердив порядок 
формування переліку «довгобудів»
Уряд затвердив Порядок формування 

переліку об’єктів житлового будівниц-
тва, що не прийняті в експлуатацію. 
Відтак у 2022 році в Україні має бути 
проведена інвентаризація «довгобудів» 

– за це будуть відповідальні місцеві ор-
гани виконавчої влади, які відтепер, зо-
бов’язані розмістити на своїх офіційних 
веб-сайтах оголошення про формуван-
ня такого Переліку. Згідно постанови, 
не пізніше, ніж через п’ять місяців він 
має бути сформований та переданий до 
Мінрегіону. За кожним з об’єктів має 
бути складена інвентаризаційна справа.

До переліку включається інформація 
про житлові будівлі або їх комплекси, 
які одночасно відповідають таким кри-
теріям:

• за класом наслідків (відповідально-
сті) належать до об’єктів будівництва 
із середніми (СС2) та значними наслід-
ками (СС3); ▶
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• фінансування об’єктів будівництва 
здійснювалося з використанням залуче-
них коштів фізичних та/або юридичних 
осіб;

• об’єкти будівництва не прийняті в 
експлуатацію у строк понад два роки із 
запланованої дати введення в експлуа-
тацію згідно з договорами, відповідно 
до яких залучено кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, або згідно з проєктною 
документацією;

• будівельні роботи на об’єкті будів-
ництва не проводяться понад два ос-
танніх роки.

GEOnews

КМУ затвердив 
порядок надання субвенції 
на проєкти з відновлення 

інфраструктури у дев’яти областях
Кабінет Міністрів затвердив порядок 

та умови надання субвенції з державно-
го бюджету місцевим на реалізацію про-
єктів у межах «Програми з відновлен-
ня України» відповідно до Фінансової 
угоди між Україною та Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ). Відповід-
но до програми 340 млн євро  будуть 
спрямовані на відновлення соціальної 
інфраструктури у східних регіонах та 
регіонах, де проживає значна кількість 
внутрішньо переміщених осіб. "Про-
грама з відновлення України" дозволить 
реалізовувати надважливі інфраструк-
турні проєкти на територіях Донецької, 
Луганської, Харківської, Дніпропетров-
ської, Запорізької, Київської, Херсон-
ської, Одеської та Полтавської областей. 
Йдеться про оновлення чи будівництво 
нових медичних закладів, закладів осві-
ти, культури, спорту, ЦНАПів тощо. 

Умови надання субвенції передбача-
ють:

• наявність затвердженої проєктної 
документації проєктів будівництва;

• забезпечення дотримання комплек-
сного підходу при проєктуванні та фі-
нансуванні об’єкту будівництва;

• комунальну форму власності об’єк-
ту, на фінансування якого залучається 
субвенція;

• співфінансування за рахунок міс-
цевих бюджетів та інших джерел неза-
боронених законодавством витрат на 
сплату податків і зборів, страхування 
тощо;

• спроможність територіальних гро-
мад та утворених нею органів місцевого 
самоврядування, забезпечувати в по-
дальшому власним коштом фінансуван-
ня та утримання об’єктів.

• загальну вартість проєктів будівниц-

тва у розмірі понад 15 млн грн та термін 
реалізації протягом 1-3 років.

GEOnews

Функціонал е-кабінету 
надрокористувача розширено 

З метою прискорення проходження 
погоджувальних процедур, підвищення 
зручності взаємодії надрокористувачів з 
державою, зменшення кількості відмов 
за формальними підставами Державна 
служба геології та надр України роз-
гортає Електронний кабінет надроко-
ристувача. Сервіс передбачає подання 
заявниками документів в електронній 
формі для отримання, продовження 
строку дії, переоформлення, внесення 
змін до спеціального дозволу, а також 
електронної взаємодії між фізичними 
та юридичними особами, фізичними 
особами-підприємцями, органами дер-
жавної влади, органами місцевого само-
врядування під час опрацювання таких 
документів.

Е-кабінет надрокористувача перед-
бачає просунуту ГІС-систему, що доз-
воляє створювати каталог координат 
ділянки надр чи водозабірних споруд з 
врахуванням контурів діючих спеціаль-
них дозволів на користування надрами, 
поданих заяв про надання спецдозво-
лу та зон природно-заповідного фонду. 
Можливість перевірки на перетин ство-
реного об’єкта та функція узгодження 
контуру дозволяє, в результаті, уникну-
ти повернення документів через наяв-
ність перетину із зазначеними шарами. 
До впровадження готуються сервіси 
електронної подачі звітності обліку за-
пасів корисних копалин (форми 5-ГР, 
6-ГР, 7-ГР), державної реєстрації робіт 
і досліджень, пов’язаних із геологічним 
вивченням надр (форма 3-ГР), подан-
ня відомостей до реєстру нафтогазових 
свердловин тощо.

Наразі електронний кабінет надроко-
ристувача працює в тестовому режимі. 

GEOnews

Міненерго виносить на Уряд 
розпорядження про допоміжну 

послугу для ТЕС із закупівлі газу
Для забезпечення сталого проходжен-

ня опалювального сезону Міністерство 
енергетики ініціює ухвалення Урядом 
розпорядження щодо запровадження 
для ТЕС і ТЕЦ допоміжної послуги із 
закупівлі газу. Передбачається її викори-
стання не на постійній основі, а тільки 
у разі необхідності.

Цей механізм забезпечить беззбит-
ковість діяльності з виробництва елек-

тричної енергії на теплоелектростанціях 
та теплоелектроцентралях у разі вико-
ристання ними у якості палива природ-
ного газу і буде застосовуватися у разі і 
тільки на період можливої відсутності 
в достатніх обсягах запасів вугілля на 
складах виробників, основним проєк-
тним видом палива яких є вугілля.

«Це не означає, що ми переводимо всі 
наші ТЕС і ТЕЦ на газ. Механізм який 
буде імплементовано, передбачає ви-
користання газу тільки для того обсягу 
генеруючих потужностей, якого може не 
вистачати у певний момент», – пояснив 
перший заступник міністра енергетики 
Юрій Власенко.

«Ми не хочемо допустити ситуацію, 
яка була в минулому році, коли «Центре-
нерго» використовував газ для виробни-
цтва електричної енергії і не мав коштів, 
щоб розрахуватися за поставлені обсяги, 
тому що не було передбачено відповід-
ного механізму», - додав він.

Водночас продовжується накопичен-
ня вугілля на складах. У грудні очікуєть-
ся близько 1 млн 950 тис тонн поставок 
українського та імпортного вугілля за-
галом. 

Заплановане споживання очікується 
на рівні близько 1,7 млн тонн.

GEOnews

У Мінрегіоні розробили 
інформаційні посібники з 

будівництва шкіл, дитсадків та 
спортивних об'єктів

У Міністерстві розвитку громад та те-
риторій України розробили інформацій-
ні посібники з будівництва освітніх та 
спортивних закладів. У них доступно та 
на прикладах зображено, які державні 
будівельні норми мають бути дотримані 
при проєктуванні та будівництві освіт-
ніх, дошкільних та спортивних закла-
дів. Про це повідомив Міністр розвитку 
громад та територій Олексій Чернишов.

«Сьогодні надважливо забезпечити 
проєктування та будівництво нових 
об’єктів з урахуванням усіх вимог без-
бар’єрності та енергоефективності. Це 

– одні з пріоритетних вимог сучаснос-
ті. Освітні та спортивні заклади мають 
бути доступними для всіх відвідувачів: 
батьків з маленькими дітьми у візочках, 
літніх людей, які зустрічають своїх ону-
ків після занять, людей з інвалідністю та 
інших маломобільних груп. Ці посібни-
ки є дороговказами для місцевої влади, 
як мають виглядати подібні громадські 
будівлі у кожній громаді України», — за-
значив Міністр Олексій Чернишов.

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

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
«МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» 

ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
КОМУНАЛЬНОГО 

АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
код ЄДРПОУ 30939599

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місцезнаходження юридичної особи: 11002, Жито-

мирська область, с. Малинівка, вул. Молодіжна, буд. 4.
Тел. +380 67 821 0248

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Проведення суцільних санітарних рубок на підставі 

спеціального дозволу – лісорубного квитка, з подаль-
шим лісовідновленням на місцях зрубів.

Технічна альтернатива 1. 
Лісовідновлення після проведення суцільних сані-

тарних рубок здійснюється шляхом створення лісових 
культур, та сприянням природному поновленню відпо-
відно до лісо рослинних умов та наявності достатньої 
кількості насінників.

Технічна альтернатива 2. 
Лісовідновлення після проведення суцільних са-

нітарних рубок здійснюється виключно шляхом ство-
рення лісових культур.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території лісового фонду Дочірнього під-
приємства «Малинський лісгосп АПК» Житомирського 
обласного комунального агролісогосподарського під-
приємства «Житомироблагроліс» Житомирської об-
ласної ради, яке включає 4 структурні підрозділи – Бар-
вінківське, Ворсівське, Недашківське, Привітнянське 
лісництво. Лісові масиви розташовані в межах Коро-
стенського адміністративного району Житомирської 
області.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2

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

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 

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

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

Площа Дочірнього підприємства «Малинський 
лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства «Житомиробла-
гроліс» Житомирської обласної ради  складає 24 934,4 га. 

Проведення суцільних санітарних рубок на площі 
661,6 га у відповідності до Акту поточного лісопатоло-
гічного обстеження: 

Барвінківське лісництво – 159,5 га;
Ворсівське лісництво – 132,4 га;
Недашківське лісництво – 128,8 га;
Привітнянське лісництво – 240,9 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами

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

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

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 

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

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

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля

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

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму 

на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
 
9. Належність планованої діяльності до першої 

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

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

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу 
відсутні.

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

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

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

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

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

проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). 

Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

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

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

що видається Міністерством захисту довкілля та при-
родних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

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

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

Уряд визначив порядок надання субвенції на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах

Уряд затвердив порядок та умови на-
дання субвенції з державного бюджету 
на погашення заборгованості з різниці 
в тарифах. Перерахунок коштів до міс-
цевих бюджетів має відбутися вже цього 
року.

«Компенсація різниці в тарифах є важ-
ливою складовою врегулювання забор-
гованості підприємств тепло-, водопо-
стачання та водовідведення за спожиті 

енергоносії. Ці борги накопичувалися 
протягом багатьох років і, певним чи-
ном, ставили під ризик безперебійне 
газопостачання для підприємств, що 
забезпечують населення теплом. Відтак 
надання субвенції сприятиме покращен-
ню фінансового стану підприємств та 
дозволить їм погасити значну частину 
від загального боргу. Для цього у Дер-
жавному бюджеті передбачено майже 27 

млрд грн. Гроші мають бути спрямовані 
вже в цьому році», – зазначила заступ-
ниця Міністра розвитку громад та те-
риторій Наталія Хоцянівська.

Кошти передбачені для кожного регі-
ону відповідно до узгоджених Територі-
альними комісіями обсягів заборговано-
сті з різниці в тарифах. Йдеться про 376 
підприємств, з яких – 205 ТКЕ та 171 ВКГ.

GEOnews
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з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
         20218168408

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у спеціальному ко-

ристуванні надрами з метою видобування суглинків 
Ярославського родовища цегельної сировини, що зна-
ходиться в межах Меджибiзької селищної територіаль-
ної громади Хмельницького району Хмельницької об-
ласті, з метою виробництва цегли керамічної звичайної 
марки не менше 100, Мрз 25, шляхом випалювання в 
обсязі 3 млн. шт. цегли керамічної на рік.

Територія Ярославського родовища цегельної си-
ровини знаходиться поруч з територією заводу і межує 
з нею зі сходу. Розробку Ярославського родовища це-
гельної сировини  планується здійснювати відкритим 
методом (кар’єр).

На даний час Ярославське родовище розкрите та 
для його нормальної роботи необхідно створити опе-
редженя вскришних робіт.

Для виконання необхідного комплексу робіт на ро-
довищі планується використовувати екскаватор, бульдо-
зер, самоскид.

За матеріалами радіаційного контролю суглинки 
Ярославського родовища віднесені до порід 1 класу і 
придатні для використання без обмежень.

Запланована річна продуктивність розробки родо-
вища становитиме  15,0 тис.м3, термін забезпеченості 
сировиною складе 38 рік.

Для здійснення планованої діяльності передба-
чається зміна цільового призначення земель, площею 
7,22га, із земель сільськогосподарського призначення на 
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення (під розміщення Ярос-
лавського кар’єру по видобуванню цегельної сировини).

Початок планованої діяльності відбуватиметься з 
ділянок які матимуть відповідне цільове призначення 
та знаходитимуться у законному користуванні підпри-
ємства.

З метою ліквідації шкідливого впливу на навко-
лишнє середовище, яке відбувається в результаті роз-
робки родовища, планується здійснювати гірничо-
технічну рекультивацію поступово по мірі засипки, 
планування і виположення бортів кар’єру і завершити 
до повної ліквідації кар’єру.

Після виконання гірничотехнічного етапу рекуль-
тивації землі буде передано землекористувачам для по-

дальшого біологічного освоєння.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «ЯРОСЛАВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
Код згідно ЄДРПОУ - 43873459
Місцезнаходження юридичної особи: 31512, Хмель-

ницька обл., Летичівський р-н, село Ярославка, вул. 
Трудова, будинок 11

Контактний номер телефону: +38 (067) 911 8142
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на 
довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 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, адреса, телефон та контактна особа)

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

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

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:
-

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

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на 
довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 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. 
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-

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

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

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

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

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе з 
24.12.2021 в робочі часи у приміщенні:

1. Меджибізької територіальної громади за адре-
сою: Хмельницька обл. Летичівський р-н, смт Меджи-
біж, вул. Пушкіна 5, контактна особа: Ткач Олександр 
Васильович

2. ТОВ "Ярославський цегельний завод" за адресою: 
Хмельницька обл., Хмельницький район, село Ярославка, 
вул. Трудова, будинок 11, контактна особа: Михайлюк 
Сергій Сергійович, телефон 067-911-81-42 

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

контактна особа)

По спецдозволу № 5786 
суд виніс рішення за 

позовом Держгеонадр
Державна служба геології та надр 

України звернулася до Донецького 
окружного адміністративного суду з 
позовною заявою до ТОВ «Аїда Плюс» 
про анулювання спеціального дозволу 
на користування надрами № 5786 (ви-
добування кам`яного вугілля антраци-
ту, газу (метану) вугільних родовищ у 
зоні технологічно необхідної дегазації 
вугільного пласта)від 30.05.2013 року.

В обгрунтування вимог, позивач за-
значив, що в порушення вимог угоди 
про умови користування надрами та 
статті 24 кодексу України про надра 
відповідач не подав до ДНВП «Геоін-
форм України» щорічні звіти відповід-
ної форми статистичної звітності 5-гр 
за 2014 рік.

З наведених підстав ДСГНУ просила 
припинити право користування надра-
ми шляхом анулювання спеціального 

дозволу. 
Відповідачем до суду не було надано 

відзиву, а усі процесуальні документи, 
надіслані за юридичною адресою, по-
верталися назад з відміткою «адресат 
відсутній».

Дослідивши наявні у справі докази, 
суд вирішив задовольнити позов Дер-
жгеонадр з огляду на правомірність до-
казів Служби. Таким чином, спецдозвіл 
№ 5786 було анульовано для ТОВ «Аїда 
Плюс».

GEOnews

Держгеонадра оголосила 
перший аукціон у 2022 році 

На 1 аукціон 2022 року запропонова-
но 12 ділянок надр з покладами бурш-
тину, андезиту, підземних вод, підзем-
них мінеральних природних столових 
вод, піску, мігматиту, граніту, піску 
кварцового. 

Загальна початкова вартість лотів 
становить 2 512 178 гривень. 

Торги заплановані на 01 лютого 2022 
року.

Перелік ділянок надр, які запропо-
новані на перший аукціон 2022 року:

- Ділянка Ольжине, бурштин
- Андріївське родовище, андезит
- Ділянка Озле, бурштин
- Ділянка надр у м. Бережани (сверд-

ловина № 1), підземні мінеральні при-
родні столові води

- Ділянка «Верке» (проєктна свердло-
вина № 1-МВ), підземні води

- Солочинська ділянка (проектна 
свердловина № 1-С), підземні води 

- Ділянка з проявом Клиновий, пісок 
кварцовий

- Ділянка надр урочище Хмелев Яр, 
де розташована свердловина № 2, під-
земні води

- Ділянка Бродок, бурштин
- Східно-Вільшанська ділянка, пісок
- Згарівська ділянка, граніт, мігматит
- Ділянка Янівська, граніт, мігматит 

GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
         2021938496

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у спеціальному вико-

ристанні лісових ресурсів у порядку проведення рубок 
головного користування. Заготівля деревини здійсню-
ється в межах розрахункової лісосіки та фонду рубок 
головного користування на підставі спеціального до-
зволу – лісорубного квитка.

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

 Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території  лісового фонду ДП «Онуфріїв-
ський лісгосп», яке включає 3 структурні підрозділи 
(лісництва) – Онуфріївське лісництво, Деріївське лісни-
цтво, Олександрійське лісництво. Лісові масиви розта-
шовані в межах Олександрійського і Кропивницького 
районів Кіровоградської.

Площа Державного підприємства «Онуфріївське лі-
сове господарство» складає 15179,4 га. На основі проєкту 
організації та розвитку лісового господарства підпри-
ємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для 
постійних лісокористувачів розрахунок спеціального 
використання лісових ресурсів наведено на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування: у 
рекреаційно-оздоровчих лісах на площі 21,4га з запа-
сом ліквідної деревини 4,69тис.м3 і в захисних лісах на 
площі 17,9 га із запасом ліквідної деревини 4,34тис.м3. 

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

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ОНУФРІЇВСЬКЕ

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО "
Код згідно ЄДРПОУ 31771708
Місцезнаходження юридичної особи: 28100, Кіро-

воградська обл., Онуфріївський район, селище місь-
кого типу Онуфріївка, вул. Першотравнева, буд. 1-А.

Контактний номер телефону: (05238) 2-05-94; 
e-mail: olider@ukr.net

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезна-
ходження юридичної особи або (поштовий індекс, адреса),

 контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на 
довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 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, адреса, телефон та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки, 
що видаються Кіровоградським 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 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:
-

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

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на 
довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 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.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на 
довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 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.

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності.

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

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в ро-
бочі часи з 28.12.2021 у приміщенні:

1. Олександрійської міської ради, за адресою: Кіро-
воградська область, Олександрійський район, м. Олек-
сандрія, проспект Соборний, 59. Контактна особа: Го-
лова міської ради- Кузьменко Сергій Анатолійович 
контактний телефон (05235)-7-13-40.

2. Онуфріївської селищної ради, за адресою: Кіро-
воградська область, Олександрійський район, сел.. Ону-
фріївка, вул. Центральна, 7. Контактна особа: Береза Ві-
талій Миколайович контактний телефон (05238)-20408.

3. Новопразької селищної ради, адресою: Кірово-
градська область, Олександрійський район, смт. Нова 
Прага, вул.. Центральна, 14. Контактна особа: Куруп Бог-
дан Анатолійович контактний телефон (05235)-61136.

4. Приютівської селищної ради, адресою: Кірово-
градська область, Олександрійський район, смт. Прию-
тівка, вул.. Шкільна, 4. Контактна особа: Коломійцев Ан-
дрій Олександрович контактний телефон (05235)-64389.

5. Пантаївської селищної ради, адресою: Кірово-
градська область, Олександрійський район, смт. Панта-
ївка, вул. Магістральна, 49. Контактна особа: Бульба Ігор 
Володимирович контактний телефон (05235)-519530.

6. Попельнастівської селищної ради, адресою: Кіро-
воградська область, Олександрійський район, с. Попе-
льнасте, вул.. Соборна, 3. Контактна особа: Волянський 
Олег Володимирович контактний телефон (05235)-67698.

7. Дмитрівської селищної ради, адресою: Кірово-
градська область, с. Дмитрівка, площа Перемоги, 4. Кон-
тактна особа: Стиркуль Наталія Євстафіївна контак-
тний телефон (05233)-70306.

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

контактна особа)

Держгеонадра звернулися до суду з приводу 
спецдозволу № 2503

На адресу Донецького окружного ад-
міністративного суду надійшла позов-
на заява Державної служби геології та 
надр України до ТОВ "ВУГЛЕСЕРВІС" 
про анулювання спеціального дозволу 
на користування надрами № 2503 від 
10.08.2001 року (видобування пісків, 
придатних до виробництва цегли си-
лікатної рядової, придатних в якості 
компонента в`яжучого для виробни-
цтва силікатних каменів, цегли та інших 
дрібно штучних пресованих виробів та 
для благоустрою, рекультивації, пла-
нування).

В обґрунтування заявлених вимог по-
зивач зазначив, що ТОВ "ВУГЛЕСЕР-
ВІС", у порушення вимог надрового та 
податкового законодавства, не надало 
до ДНВП «Геоінформ України» щорічну 
статистичну звітність за формами 5-гр, 

6-гр, 7-гр за 2014 рік, та не виконали по-
даткових зобов’язань з рентної плати у 
розмірі 15 тис 800 грн. 

На підставі вищенаведеного Держ-
геонадра видали наказ та встановили 
термін усунення порушень.

Згодом, Міненерго надіслало лист до 
ДСГНУ, в якому просило з метою не-
допущення припинення видобування 
вугілля, безперешкодного проходження 
осінньо-зимового опалювального сезо-
ну і забезпечення споживачів теплом 
та електроенергією, не зупиняти дію 
спеціальних дозволів на користуван-
ня надрами державних вугледобувних 
підприємств.

Донецька обласна ВЦА, у свою чергу, 
ініціювала розстрочення або відстро-
чення погашення податкового боргу з 
метою недопущення зростання соціаль-

ної напруги у шахтарських колективах 
державних вуглевидобувних підпри-
ємств.

Через певний час, ДНВГІ «Геоінформ 
України» надіслало лист, у якому вка-
зало, що ТОВ "ВУГЛЕСЕРВІС" не на-
правили щорічну статистичну звітність 
за формою 5-гр, 6-гр, 7-гр, за 2020 рік. 
Також, ДПСУ знову завила, що надро-
користувач не виконав податкове зо-
бов’язання. Держгеонадра знову видали 
наказ та встановили термін усунення 
порушень, направивши відповідного 
листа на адресу відповідача, однак жод-
ної відповіді не отримали.

На підставі вищенаведеного, ДСГ-
НУ просили суд анулювати спецдозвіл 
№ 2503, що судом, з огляду на правомір-
ність доказів Служби, було задоволено.

GEOnews



10

ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ  |  №51 (061), 24 грудня 2021
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
         20217158243

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Державне підприємство «Ярмолинецьке лісове гос-

подарство» здійснює спеціальне використання лісових 
ресурсів в порядку проведення суцільних рубок голов-
ного користування та суцільних санітарних рубок.

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

Планована діяльність здійснюється на території 
лісового фонду Державного підприємства «Ярмоли-
нецьке лісове господарство», яке включає 7 структурних 
підрозділи – Городоцьке, Сатанівське, Ярмолинецьке, 
Купинське, Вишнівчицьке, Віньковецьке, Зіньківське 
лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Хмель-
ницького та Кам’янець-Подільського адміністративних 
районів Хмельницької області.

Площа Державного підприємства «Ярмолинецьке 
лісове господарство» складає 19342,5 га. На основі про-
екту організації та розвитку лісового господарства під-
приємства та зведеної відомості розрахункових лісосік 
для постійних лісокористувачів розрахунок спеціаль-
ного використання лісових ресурсів наведено на 10 
років.

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано 17,85 тис. м³ на площі 72,0 га, в тому числі 
експлуатаційні ліси – 16,39 тис. м³ на площі 66,9 га, за-
хисні ліси – 1,22 тис. м³ на площі 5,1 га.

Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок ста-
новить 0,86 тис. м³ на площі 7,1 га, в тому числі експлу-
атаційні ліси – 0,11 тис. м³ на площі 1,10 га, захисні ліси

– 0,75 тис. м³ на площі 6,0 га.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Ярмолинецьке лісове

господарство»
код ЄДРПОУ 00993343
32100, Хмельницька область,  Хмельницький ра-

йон, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, буд. 2 тел. (03853)-
2-12-74

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує

проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ре-

сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя 
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 Пав-
лівна, заступник директора Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник 
відділу формування державної політики в сфері еколо-
гічного контролю. 

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

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

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

(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)

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:
-

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

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 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 Пав-
лівна, заступник директора Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник 
відділу формування державної політики в сфері еколо-
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 ре-
сурсів 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 Пав-
лівна, заступник директора Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник 
відділу формування державної політики в сфері еколо-
гічного 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 ді-
яльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)(зазна-
чити 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:

1. Віньковецька селищна територіальна громада, 
32500, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт Вінь-
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 Васи-
лівна, тел. 03846-21345.

2. Городоцька міська об’єднана громада за адресою: 
32000 Хмельницька обл., Хмельницький  р-н, м Горо-
док, вул. Грушевського, буд. 53, години роботи з 08.00 
до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна особа: голова Андрійчук Неоніла В’ячес-
лавівна контактний телефон (03851)-31862.

3. Зіньківська сільська територіальна громада за 
адресою: 32514 Хмельницька обл., Хмельницький  р-н,  
с Зіньків, вул. Писаренка, буд. 46, години роботи пн-чт 
з 08.00 до 17.15 год,  пт.: 8:00 – 16:00, сб. нд. – вихідний;

Контактна особа: секретар Лотоцька Валентина Сте-
панівна контактний телефон (0-246)2-52-36.

4. Сатанівська селищна об’єднана територіальна 
громада за адресою: 32034, Хмельницька обл., Хмель-
ницький  р-н, смт Сатанів, вул. Бузкова, буд. 135-Ж го-
дини роботи з пн-чт 8:00-17:15 пт 8:00-16.00, окрім ви-
хідних;

Контактна особа: секретар Бандило Любов Васи-
лівна контактний телефон 03851-42296.

5. Ярмолинецька селищна територіальна громада 
за адресою: 32100 Хмельницька обл., Хмельницький 
р-н, смт Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, буд. 
1, години роботи з пн-чт 8:15-17:30, пт 8:15-16:15 сб. нд. 
– вихідний;

Контактна особа: голова Шутяк Андрій Васильо-
вич контактний телефон (03853)-21370.

6. Контора ДП «Ярмолинецький лісгосп», 32100, 
Хмельницька область,  Хмельницький район, смт Яр-
молинці, вул. Шевченка, буд. 2, години роботи з 08.00 
до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна особа: головний лісничий  ДП «Ярмо-
линецький лісгосп» Куцкий Олег Васильович,  098-450-
33-21.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Інспектори Чернігівщини 
виявили самовільне зайняття 

земельної ділянки площею 
понад 31 га

Державними інспекторами Управ-
ління з контролю за використанням та 
охороною земель Головного управління 
Держгеокадастру у Чернігівській облас-
ті здійснено захід державного нагляду 
(контролю) на території Гончарівської 
селищної ради Чернігівського району 
Чернігівської області та виявлено са-
мовільне зайняття земельної ділянки 
площею 31,34 га під посіви сільсько-
господарської культури (кукурудзи).

Розрахована шкода за самовільне 
зайняття земельної ділянки у розмірі 

84 989 гривень сплачена в добровіль-
ному порядку.

GEOnews

Будівництво Київської обхідної 
дороги передбачає знищення 

93 гектарів лісу 
"Укравтодор" опублікував звіт з ОВД 

щодо будівництва Київської обхідної 
дороги. У звіті зазначено, що для будів-
ництва ділянки від траси “Київ-Ковель” 
до траси “Київ-Чоп” необхідно буде зни-
щити 93 гектари лісу.

Альтернативний варіант із прокладен-
ням дороги полями в обхід лісу компа-
нією не розглядався.

Відомо, що в квітні чиновники обі-

цяли замість кожного зрубаного дерева 
посадити нове, а також облаштувати до-
рогу сучасними переходами для тварин. 
Пораховано дерева, що будуть вирубані 
й заплановано висадку такої ж кількості 
у смузі відведення нової дороги.

Київська обхідна дорога розділить 
навпіл лісовий масив площею 15 ти-
сяч гектарів між селами Пилиповичі, 
Плахтянка, Козинці та Лісне. Укравто-
дор планує три великих переходи, які 
одночасно будуть мостами або естака-
дами через річки Мокра, Буча та Мислін. 

Досвід Польщі свідчить, що кількість 
і якість цих переходів може бути недо-
статньою. 

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

Приватне підприємство «ПРОМДЕТАЛЬ»
код ЄДРПОУ 25021138

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місцезнаходження юридичної особи: Дніпропе-

тровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 
буд. 219.

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

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у розробці Ганнів-

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

Гідрогеологічні та інженерно–геологічні умови ро-
довища сприятливі. для розробки відкритим способом 
за технологічною схемою з безпосередньою екскавацією 
з цілика. Проектом прийнята проста транспортна си-
стема розробки із внутрішнім розташуванням відвалів 
розкривної породи.

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища вiдкритим кар’єрним способом 

з транспортною системою розробки з паралельним пе-
ремiщенням фронту робiт.

Технічна альтернатива 2.
Розробка родовища за безтранспортною системою, 

з використанням крокуючих екскаваторів (драглайнів) 
на розкривних та видобувних роботах.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1 

Ганнівське родовище цегельної сировини розташо-
ване в 24 км на схід від м. Долинське в територіальних 
межах с. Ганнівка. В адміністративному відношенні ро-
довище знаходиться в Кропивницькому районі, Кіро-
воградської області.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2

Місце провадження планованої діяльності територі-
ально прикріплене до місця розташування розвіданого 

родовища та обмежене в розмірі площі наявністю роз-
віданих запасів корисної копалини. Відповідно, розгляд 
іншої територіальної альтернативи – це відмова від ре-
алізації провадження планованої діяльності.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності полягає забезпеченні робочими місцями працез-
датне населення регіону, сплату податків в місцеві бю-
джети, покращення економічної ситуації регіону.

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

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

Для користування надрами підприємство отримало 
спеціальний дозвіл на користування надрами №6412 від 
15.07.2020р., терміном дії 20 років. Промислові (експлу-
атаційні) запаси станом на 01.09.2020 р., розраховані з 
урахуванням загально кар’єрних та експлуатаційних 
втрат 1 і 2 груп складуть:

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

ДКЗ України №1396 від 22.11.2007 р.;
-ділянка №1- 891,0 тис.м3,
-ділянка №2 та 227,0 тис.м3.
Розробка родовища планується послідовно окре-

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

Межі кар’єрів у відпрацьованому вигляді в плані 
визначаються контуром запасів в межах геологорозві-
дувальних виробок і лінії інтерполяції з врахуванням 
розносу бортів кар’єрів на момент погашення. З ме-
тою забезпечення повноти видобування корисної ко-
палини, зменшення її втрат, а також меж ліцензійної ді-
лянки приймається внутрішній рознос бортів кар’єру 
на момент погашення, при якому верхня бровка борта 
кар’єру на момент погашення гірничих робіт співпа-
дає з контуром спеціального дозволу на користування 
надрами. Так кар’єр ділянки №1 у відпрацьованому ви-
гляді буде мати площу по поверхні – 10,23 га, по дну 
кар’єра – 8,23 га, глибину 16,0 м, кар’єр ділянки №2 у 
відпрацьованому вигляді буде мати площу по поверхні 

– 4,57 га, по дну кар’єра -3,62 га, глибину – 16,0 м.
Гірничопідготовчі роботи та допоміжні роботи з 

будівництва автодоріг (під'їздів) до екскаваторів і пла-
нування робочих майданчиків будуть виконуватися за 
рахунок експлуатації кар’єру. Обсяги гірничопідготов-
чих та допоміжних робіт уточнюються в щорічних пла-
нах розвитку гірничих робіт.

На обох ділянках рослинно-грунтовий шар знiма-
ється бульдозером i складується у бурти для подаль-
шого використання при рекультивацii. 

Розкривнi породи розробляються екскаваторами i 
транспортуються автосамоскидами у внутрiшнi вiдвали 
для подальшоi рекультивацii вiдпрацьованих уступiв 
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кар'єру або використовується для облаштування тим-
часових кар'єрних автодорiг.

При розробці ділянки №1 Ганнівського родовища 
передбачається будівництво наступних об'єктів:

-кар’єру по видобутку корисних копалин;
-внутрішніх відвалів розкривних порід;
-транспортних та інженерних комунікацій;
-склади усереднення корисної копалини;
-ваговий термінал обладнаний вагами вантажопід-

йомністю 60÷80 т.
При розробці ділянки №2 Ганнівського родовища 

передбачається будівництво наступних об'єктів:
-кар’єру по видобутку корисних копалин;
-внутрішніх відвалів розкривних порід;
-транспортних та інженерних комунікацій.
Для введення в експлуатацію родовища та подаль-

шої його експлуатації, планованою діяльністю передба-
чається виконати гірничопідготовчі роботи по забезпе-
ченню підприємства запасами в необхідній кількості, 
створенню вантажо-транспортного зв’язку з відповід-
ними технічними спорудами.

До допоміжних робіт пов’язаних з введенням ді-
лянки в експлуатацію та подальшої експлуатації і які 
виконуються по потребі належать:

-рубка дерев та корчування пеньків;
-виїмка розкривних порід для створення робочих 

майданчиків на видобувних уступах та їх планування;
-продовження будівництва автодоріг нормальної 

ширини.
Гірничопідготовчі роботи та допоміжні роботи з 

будівництва автодоріг (під’їздів) до екскаваторів і пла-
нування робочих майданчиків будуть виконуватися за 
рахунок експлуатації кар’єру. Обсяги гірничопідготов-
чих та допоміжних робіт уточнюються в щорічних пла-
нах розвитку гірничих робіт.

Річна проєктна продуктивність родовища стано-
витиме: 

-ділянка №1– 43,0 тис.м3, 
-ділянка №2– 30,0 тис.м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1 
- розробка родовища в межах розвіданих та затвер-

джених і апробованих запасів;
-санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання 

меж санітарно-захисних зон, дотримання нормативів 
гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забрудню-
ючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іо-
нізуючого та радіаційного впливу;

- здійснення постійного контролю технічного стану 
механізмів та транспорту при розробці родовища;

- додержання параметрів системи гірничих робіт;
- систематичний геолого-маркшейдерський кон-

троль за прийнятою системою розробки;
- зберігання відходів та передача їх спеціалізованим 

і вивіз на полігон ТПВ у відповідності санітарно-гігі-
єнічних вимог та природоохоронного законодавства;

- викиди від стаціонарних джерел повинні здійсню-
ватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря;

- скидання води повинно здійснюватися за уз-

годженням з уповноваженим органом;
- виконання вимог щодо раціонального викори-

стання природних ресурсів та охорони надр;
- санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні 

звуку (дБА);
- радіологічний контроль видобутої сировини;
- виконання правил протипожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 2 
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 

аналогічні альтернативі 1
Щодо територіальної альтернативи 1 

- дотримання нормативного розміру санітарно-за-
хисної зони; 

- санітарно-гігієнічні обмеження – дотримання нор-
мативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) за-
бруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумо-
вого, іонізуючого та радіаційного впливу.

Щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядається (Місце розміщення планованої 

діяльності обумовлене територіальними обмеженнями 
визначеними з урахуванням гірничо-геологічних умов 
залягання піску, суглинку та глини та спеціального до-
зволу на користування надрами №6412 від 15.07.2020 р.).

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

Щодо технічної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка передбачає: польове 

обстеження ділянки провадження планової діяльності; 
інженерно-топографічне вишукування; розміщення ін-
вентарних тимчасових приміщень, необхідних для ве-
дення робіт; доставку на об’єкт необхідних механізмів, 
сировинних ресурсів; винос в натуру і закріплення на 
місцевості параметрів прокопу; влаштування місця 
стоянки механізмів; влаштування та утримання тим-
часових доріг.

Щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1
Щодо територіальної альтернативи 1 
За результатами геолого-маркшейдерського обсте-

ження при необхідності будуть впроваджуватися за-
ходи, що забезпечують зменшення впливу на довкілля. 

Щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається (роботи з розробки родовища 

проводитимуться на підставі наявного спеціального до-
зволу на користування надрами №6412 від 15.07.2020 р.).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

клімат і мікроклімат – процес розробки родовища 
не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, 
газів, що володіють парниковим ефектом і інших речо-
вин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат в прилеглій місцевості;

геологічне середовище та ґрунти – вплив на гео-
логічне середовище обмежується площею родовища 
та глибиною розробки корисної копалини; виїмка про-
дуктивних відкладень впливає на геологічну середу, що 
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полягає в безповоротному вилучені корисних копалин. 
Цей вплив визначається цільовим призначенням об’єкта 
і є неминучим наслідком планованих робіт. 

повітряне середовище – викиди забруднюючих ре-
човин під час проведення розробки родовища: розван-
тажувально-навантажувальних робіт, планувальних 
робіт, роботи двигунів кар’єрної техніки і транспорту;

водне середовище – обводнення кар’єру відбува-
ється за рахунок атмосферних опадів, тому очікується 
несуттєвий вплив внаслідок скиду кар’єрних вод у р.Бо-
кова. Для запобігання забрудненню річки планованою 
діяльністю передбачено контроль за якістю кар’єрних 
вод, що скидаються; 

поводження з відходами – зберігання відходів 
здійснюється у відповідності з санітарними нормами 
та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час 
провадження планованої діяльності будуть передані 
відповідно до укладених договорів та вимог екологіч-
ної безпеки спеціалізованим організаціям;

земельні ресурси – в ході видобутку сировини за-
плановане виконання рекультивації. Передбачені рі-
шення поводження з відходами відповідають приро-
доохоронному законодавству України;

шумове забруднення – вплив пов’язаний з робо-
тою двигунів кар’єрної техніки і транспорту та їх об-
слуговування;

рослинний та тваринний світ та  об’єкти при-
родно заповідного фонду - вплив пов’язаний з роботою 
техніки і транспорту кар’єра. 

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву 
економіку (забезпечення потреб місцевої промисловості 
у сировині виробництва будівельної галузі, створення 
нових робочих місць для населення, відрахування по-
датків до місцевого бюджету);

навколишнє техногенне середовище – пам’ятки ар-
хітектури, історії і культури, зони рекреації, культур-
ного ландшафту та інші елементи техногенного середо-
вища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні до технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернативи 1 
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, мі-

стобудівельні й територіальні обмеження згідно дію-
чих нормативних документів.

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 
впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої катего-
рії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля відповідно пункту 3 частини 3 статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 

наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД 
у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року та Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. 
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі докумен-
тації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля 
та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

Планується дослідження впливу на клімат та мікро-
клімат, атмосферне повітря, геологічне середовище, по-
верхневі та підземні води, ґрунти, рослинний покрив, 
тваринний світ, заповідні об’єкти, соціальне середо-
вище, техногенне середовище.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля 
- це процедура, що передбачає:

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

проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 

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

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде Висновок 
з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допу-
стимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 
ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

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

що видається Міністерством захисту довкілля та при-
родних ресурсів України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на 
довкілля,  тел. (044) 206-31-40, (044) 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, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна особа)

Брак іноземних інвестицій в 
український видобуток літію 

пояснюється тим, що ресурси не 
оцінені за міжнародною шкалою 
Раціональний іноземний інвестор не 

інвестуватиме в розробку родовищ лі-
тію в Україні, допоки ресурсна база не 
буде оцінена за міжнародними стандар-
тами. Про це сказав директор ТОВ «Гео-
логічна сервісна компанія GSC» Олексій 
Фалькович. 

Фалькович зазначив, що наявна оцін-
ка зрозуміла лише СНД та пострадян-
ським країнам, а за загальноприйняти-
ми міжнародними стандартами наразі 
не оцінено жодне родовище.  

При цьому в Україні, як повідомив 
Олексій Фалькович, є найбільше в Євро-
пі родовище літію - Полохівське. Поруч 

із ним розташована ділянка літієвих руд 
«Добра». Ще є Шевченківське родовище.

Директор компанії вважає, що для за-
лучення до їхньої розробки іноземних 
інвесторів необхідно оцінити їх запаси, 
наприклад, за австралійською системою 
JORK. 

GEOnews

РНБО розгорнула ГІС-портал 
моніторингу користування 

надрами України 
Основою системи є ГІС-портал, де 

представлена та автоматизовано онов-
люється інформація про спецдозволи 
на користування надрами, кінцевих 
бенефіціарних власників і засновників 
компаній, які є тримачами спецдозволів, 
а також про умови надання й історію 

зміни статусів, територію, де розташо-
вані надра, видобуток за останній рік 
і за весь час дії дозволу, родовища ко-
рисних копалин, свердловини нафти та 
газу, нараховану рентну плату і її сплату 
в контексті власників дозволів і громад 
тощо. Веб-ресурс знаходиться в режимі 
тестової експлуатації.

Станом на 24 грудня 2021 року в 
Україні діє 3071 спеціальний дозвіл на 
користування надрами, 581 з яких з 
участю держави. Дозволи знаходяться 
на території 1046 громад, їх власника-
ми є 2061 юридична особа та 64 фізичні 
особи-підприємці. У 2020 році сплачено 
51,4 млрд грн рентної плати за користу-
вання надрами (включно з користуван-
ням водними ресурсами).

GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
         2021798204

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Державне підприємство «Кам’янець-Подільське лі-

сове господарство» здійснює спеціальне використання 
лісових ресурсів в порядку проведення рубок голов-
ного користування.

(загальні технічні характеристики, параметри планованої діяльності 
Планована діяльність здійснюється на території лі-

сового фонду Державного підприємства «Кам’янець-По-
дільське лісове господарство», яке включає включає 6 
структурних підрозділів – Малієвецьке, Дунаєвецьке, 
Маківське, Подільське, Панівецьке, Кадиєвецьке лісни-
цтва. Лісові масиви розташовані в межах Кам’янець-По-
дільського адміністративного району Хмельницької 
області.

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано 11,3 тис. м³ на площі 40,7 га, в тому числі 
експлуатаційні ліси – 10,96 тис. м³ на площі 39,3 га, за-
хисні ліси – 0,34 тис. м³ на площі 1,4 га.

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

2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Кам’янець-Подільське

лісове господарство»
код ЄДРПОУ 00993283
32370, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Поділь-

ський, вул. Шевченка, 30,
тел. (03849) 7-49-73; (067) 300 6159 

 місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення 

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

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

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

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

(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)

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

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

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:
-

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

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та 
контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: 
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Пав-
лівна, 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 ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Ва-
силя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки 
та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада 
Павлівна, заступник директора Департаменту екологіч-
ної оцінки, контролю та екологічних фінансів – началь-
ник 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 ді-
яльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 

цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними:

1. Дунаєвецька міська ОТГ, 32400, Хмельницька обл., 
Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 50, 
години роботи з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна  особа: Спеціаліст земельно-архітектур-
ного відділу Макогончук Вадим Вітальєвич  контаак-
тний телефон (03858) 3-12-95, (03858) 3-16-94.

2. Новодунаєвецька селищна ОТГ за адресою: 32413, 
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. 
Чорновола, буд. 19, години роботи з 8.00 до 17.00 год, 
окрім вихідних;

Контактна особа: Голова ОТГ Камінський Антон 
Петрович  контактний телефон (03858) 71-2-37.

3. Смотрицька селищна ОТГ, 32423, Хмельницька 
обл., Дунаєвецький р-н, селище Смотрич, вул. Радянська, 
буд. 8, години роботи з 8.00 до 17.15 год, окрім вихідних;

Контактна  особа: Секретар  Бавровська Людмила 
Василівна 03858-2-10-34

4. Маківська селищна ОТГ, 32445, Хмельницька обл., 
Дунаєвецький р-н, с.Маків, вул. Воздвиженська, 22, го-
дини роботи з 8.00 до 17.15 год, окрім вихідних;

Контактна  особа: Секретар Гурський Петро Ана-
толійович (03858) 9-54-98.

5. Контора ДП «Кам’янець-Подільське лісове гос-
подарство»: 32370, Хмельницька обл., м. Кам’янець-По-
дільський, вул. Шевченка, 30, години роботи з 8.00 до 
17.00 год, окрім вихідних;

Контактна особа: Головний лісничий Шевчук Олек-
сандр Валерійович контактний телефон (03849) 7-49-73.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ПГНК стане учасником другого 
РЕС-проєкту УГВ 

ПГНК («Полтавська газонафтова ком-
панія») планує взяти участь у другому 
проєкті зі збільшення видобутку УГВ 
(«УкрГазВидобування»). 

«Ми готові взяти участь у тендері 
щодо РЕС-проєктів, в нас вже є досвід 
2019-го року. Сподіваємося на про-
дуктивну співпрацю на справедливих 
умовах», - сказав Генеральний директор 
ПГНК Віктор Гладун.

у 2019 році ПГНК вже була учасни-
ком тендеру першого РЕС-проєкту 
УГВ. Цього разу УГВ обере партнерів 
для розробки 35 родовищ у Східній і 
Центральній Україні. Ці 35 виснажених 
родовищ згруповані в чотири кластери.

Родовища для нового проєкту відби-
ралися та розподілялися на кластери 
наступним чином:

- родовища, які за рівнем запасів, ви-
добутку та витрат на освоєння залиш-
кових запасів, не є пріоритетними для 
залучення ресурсів компанії та розвит-
ку внутрішніми силами;

- наявність самодостатньої та відо-
кремленої наземної інфраструктури. 

GEOnews

УкрГазВидобування розпочинає 
другий етап РЕС-проєктів на 

розробку 35 вуглеводневих родовищ 
УГВ розпочинає другий етап із залу-

чення партнерів для збільшення видо-
бутку газу на виснажених родовищах 
у форматі РЕС (Product Enhancement 
Contracts / контракти зі збільшення ви-
добутку). 35 виснажених родовищ, що 
розташовані в Полтавській, Харківській, 
Дніпропетровській, Донецькій, Луган-
ській областях, згруповані в чотири 
кластери. УГВ планує укласти чотири 
контракти з партнерами на збільшення 
видобутку за кожним з кластерів. Угоди 
передбачають, що партнери залучати-
муть інвестиції та здійснюватимуть 
операційне управління виробничою 
діяльністю на переданих їм родовищах.

Залучення партнерів для реалізації 
виробничих планів на 35 родовищах 
дасть змогу Нафтогазу вивільнити 
ресурси та сфокусувати зусилля на 
пріоритетних проєктах. Від майбут-
ніх партнерів очікується планування 
та виконання операцій і робіт, в тому 
числі щодо розвитку наземної інфра-
структури. 

GEOnews

Дебіт свердловини №8 на 
Водянівському родовищі склав 

260 тис куб м 
Компанією «СистемОйлІнженерінг» 

запущено в експлуатацію свердловину 
№8 на Водянівському родовищі, що на 
Харківщині. Зазначається, що буріння 
та роботи із запуску в експлуатацію 
свердловини було завершено ще у ли-
стопаді цього року, проте повідомлення 
про це з'явилося лише минулого тижня. 

Дебіт свердловини склав очікувані 
260 тис куб м газу на добу. Глибина 
свердловини становить 5800 м. 

Операції з буріння проводилися су-
часним буровим верстатом Drillmec 
Land Rig 3000 HP вантажністю 590 тонн 
(Італія), котрим оперує «Полтавська бу-
рова компанія». 

Зазначена установка дозволить «Сис-
темОйлІнженерінг» удосконалити та 
поглибити процес переробки добутого 
газу, збільшить рентабельність його ви-
добутку та знизить собівартість робіт. 
Також відбудеться значне скорочення 
викидів парникових газів. Додатково 
проєкт створить багато нових робочих 
місць, відзначили в компанії. 

GEOnews
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з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
         202110228790

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Спеціальне використання лісових ресурсів у по-

рядку проведення рубок головного користування. 
Проведення суцільних санітарних рубок на підставі

спеціального дозволу – лісорубного квитка, з подаль-
шим лісовідновленням на місцях зрубів.

Проведення поступових рубок головного корис-
тування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де 
згідно чинного законодавства можна проводити посту-
пові рубки головного користування та проведення су-
цільних рубок головного користування на площі понад 
1 га на інших ділянках.

Лісовідновлення після проведення суцільних сані-
тарних рубок здійснюється шляхом створення лісових 
культур, та сприянням природному поновленню відпо-
відно до лісо рослинних умов та наявності достатньої 
кількості насінників.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійсню-
ється на території лісового фонду Державне підприєм-
ство «КОСТОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». 
Лісові масиви розташовані в межах Рівненського ра-
йону Рівненської області. Має в підпорядкуванні сім 
лісництв: Костопільське, Мащанське, Моквинське, Ба-
зальтівське, Злазненське, Стиденське, та Мидське. За-
гальна площа ДП «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП» 
складає 38739,7 га.

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

місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОСТОПІЛЬ-

СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 
Код згідно з ЄДРПОУ 00992800
Місцезнаходження юридичної особи: 35000 Рів-

ненська область, м. Костопіль, вул. Дубки, 2.
Контактний номер телефону: (03657) 2-19-53 
E-mail: kost_dlg_lisovyi@ukr.net
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, 

місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення.

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

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

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

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

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (вказується у шапці оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, що передається 
для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із занесенням до прото-
колу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

(зазначити 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 
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доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: заступник директора Департа-
менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фі-
нансів, начальник відділу формування державної по-
літики в сфері екологічного контролю – Котяш Лада 
Павлівна. Е-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 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: заступник директора Департа-
менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фі-
нансів, начальник відділу формування державної по-
літики в сфері екологічного контролю – Котяш Лада 
Павлівна. Е-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 діяль-
ності, повідомлення про плановану діяльність, яка під-
лягає 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 28.12.2021:
- за адресою: м. Костопіль вул. 1 Травня 3 примі-

щення Костопільської міської ради .

- за адресою:, Рівненський р-н, с. Головин, вул. Ви-
шнева, буд. 1, приміщення Головинської ОТГ.

- за адресою: Рівненський р-н, с. Мала Любаша, вул. 
Соборна, буд. 10, приміщення Малолюбашанської ОТГ.

Інженер лісового господарства Хевзюк Олександр 
Вікторович +380968195660
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 

дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

Санаторій звернувся до суду з 
приводу неправомірного наказу 

Держгеонадр
До Черкаського окружного адміні-

стративного суду звернулось ПАТ Сана-
торій «Мошногір`я» з позовною заявою 
до Державної служби геології та надр 
України, в якій просило:

• визнати протиправними та скасу-
вати пункти припису щодо усунення 
порушень вимог законодавства у сфері 
надрокористування;

• визнати протиправним та скасувати 
наказ ДСГНУ про зупинення дії спеці-
ального дозволу на користування надра-
ми №4048 від 18.10.2006, з метою видо-
бування мінеральних підземних вод для 
використання в лікувальних цілях.

Обґрунтовуючи позовні вимоги по-
зивач зазначав, що за результатами 
проведеної перевірки відповідачем 
було виявлено порушення вимог зако-
нодавства у сфері надрокористування. 
Позивачем було виконано вимоги щодо 
порушень, зазначених у пунктах 2, 3, 4 
припису. Щодо виконання порушення, 
зазначеного у пункті 1 оскаржуваного 
припису, згідно з яким ПАТ Санаторій 
«Мошногір`я» не отримало висновок з 
ОВД на видобування корисних копалин 
Мошногірського родовища мінеральних 
підземних вод, вказував, що дія Закону 

про ОВД в цій частині на нього не по-
ширюється, тому обов`язок виконання 
вказаного порушення був відсутній.

Порушення, зазначене у пункті 5 
оскаржуваного припису щодо меж зон 
санітарної охорони по свердловині 
№2 позивач вважав необґрунтованим, 
оскільки погодження не було здійснено 
через суперечності у законодавстві та 
відсутність повноважень ДСГНУ на таке 
погодження. У зв`язку з відсутністю по-
рушень позивач вважав протиправним 
наказ в частині зупинення дії спеціаль-
ного дозволу №4048.

Відповідач, ДСГНУ, проти позовних 
вимог заперечив, надавши до суду відзив 
на позовну заяву, у якому зазначив, що 
оскаржуваний наказ про зупинення дії 
спеціального дозволу на користування 
надрами прийнятий з підстав, перед-
бачених пунктом 21 Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування 
надрами, а саме: неусунення у встанов-
лений строк порушень, зазначених у 
приписі, та відсутність висновку з ОВД 
та/або висновку державної екологічної 
експертизи, і позивач погодився, що вка-
зані порушення не усунув.

Позивач вважав, що не повинен ви-
конувати пункти 1 та 5 припису через 
те, що ПАТ Санаторій «Мошногір`я», 
як санаторно-лікувальний об`єкт, було 

здано в експлуатацію до введення в дію 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», однак обов`язок виконувати 
вимоги спеціального дозволу на корис-
тування надрами виник у позивача з мо-
менту його державної реєстрації.

Позивач зазначив, що «Санаторій 
«Мошногір`я» мав спеціальний дозвіл 
на користування надрами, який діяв 
до 2006 року. У зв`язку зі змінами з 
2004 року «Санаторій «Мошногір`я» у 
2006 р. отримав спеціальний дозвіл на 
користування надрами № 4084, який є 
діючим і на зараз. В зв`язку зі змінами, 
які відбувались у назві юридичної особи, 
дозвіл переоформлявся в 2012 та 2019 
році, проте його суть залишилась не-
змінною. Враховуючи викладене вище 
позивачем, не було порушено вимоги 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», так як на момент прийняття 
даного Закону він вже був діючим об`єк-
том, і мав всі необхідні документи доз-
вільного характеру.

Дослідивши надані суду письмові до-
кази, суд встановив неправомірність дій 
Держгеонадр. Відповідно, суд зобов’язав 
скасувати спірні пункти припису, сам 
наказ, а також визначив необхідність 
відповідача сплатити 2270 грн судового 
збору позивачеві.

GEOnews
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
         2021798205

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Державне підприємство «Славутське лісове госпо-

дарство» здійснює спеціальне використання лісових ре-
сурсів в порядку проведення рубок головного користу-
вання та суцільних санітарних рубок.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності

Планована діяльність здійснюється на території лі-
сового фонду Державного підприємства «Славутське лі-
сове господарство», яке включає включає 18 структур-
них підрозділів – Крупецьке, Кривинське, Партизанське, 
Комарівське, Нетішинське, Хоровицьке, Голицьке, Сла-
вутське, Варварівське, Стриганське, Миньківське, Таш-
ківське, Хутірське, Романінське, Городецьке, Жуківське, 
«Теребіжі», «Кряжова буда» лісництва та займає площу 
24 148,8 га. Лісові масиви розташовані в межах Шепетів-
ського адміністративного району Хмельницької області.

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано 41,85 тис. м³ на площі 142,9 га, в тому числі 
експлуатаційні ліси – 39,93 тис. м³ на площі 135,2 га, ре-
креаційно-оздоровчі ліси – 1,35 тис. м³ на площі 5,4 га, 
захисні ліси – 0,57 тис. м³ на площі 2,3 га.

Обсяг суцільних санітарних рубок становить 
2,93  тис. м³ на площі

18,8 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 0,52 тис.  м³ 
на площі 3,9 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,26 тис.  м³ 
на площі 2,5 га, ліси природоохоронного, наукового, 
історико-культурного призначення – 2,15 тис. м³ на 
площі 12,4 га.

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

2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Славутське лісове гос-

подарство»
код ЄДРПОУ 00993314
30000, Хмельницька обл., місто Славута, вул. Ку-

зовкова, 1.
Тел. (03842) 7-03-90; (096) 775 8879
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,

місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує

проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ре-

сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та 
контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64, e-mail: 
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Пав-
лівна, заступник директора Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник 
відділу формування державної політики в сфері еколо-
гічного контролю. 

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

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

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

(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)

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

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

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:
-

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

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та 
контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64, e-mail: 
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Пав-
лівна, заступник директора Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник 
відділу формування державної політики в сфері еколо-
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 ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Ва-
силя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки 
та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада 
Павлівна, заступник директора Департаменту екологіч-
ної оцінки, контролю та екологічних фінансів – началь-
ник відділу формування державної політики в сфері 
екологічного контролю. 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону

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 ді-
яльності
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазна-
чити 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:

1. Шепетівська районна державна адміністрації, 
30400, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47, го-
дини роботи з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна  особа: Заступник голови РДА Пала-
марчук Віктор Анатолійович контактний телефон 
0974510393.

2. Славутська міська рада за адресою: 30000, Хмель-
ницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7, години ро-
боти з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна особа: Начальник управління житло-
во-комунального господарства, енергозбереження, бла-
гоустрою та громадського порядку Дербугов Юрій Пав-
лович контактний телефон (03842) 7-31-93.

3. Нетішинська міська рада, 30100, м. Нетішин, вул. 
Шевченка, 1, години роботи з 8.00 до 17.15 год, окрім 
вихідних;

Контактна  особа: Секретар Романюк Іван Васильо-
вич, тел. (03842) 9-05-01, 0985039495.

4. Контора ДП «Славутське лісове господарство»: 
30000, Хмельницька обл., місто Славута, вул. Кузовкова, 
1, години роботи з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна особа: Головний лісничий Веремій Олек-
сандр Олександрович контактний телефон (03842) 7-03-
80, 0967758879.
 (найменування, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа)

У листопаді газовидобуток в Україні 
збільшився на 1 % 

Україна у листопаді наростила свій 
видобуток природного газу на 1 % - до 
1,647 млрд куб м. Вже третій місяць по-
спіль видобуток газу в Україні зростає. 
Середньодобовий видобуток газу ста-
новив 54,88 млн куб м, що відповідає 
показникам газовидобутку в жовтні. 

Компанія «УкрГазВидобування» (УГВ) 
протягом місяця видобула 1,13 млрд куб 
м газу, на 2 % менше, ніж у листопаді 
2020 року. Разом з тим, середньодобо-
вий видобуток газу УГВ у листопаді зріс 
у порівнянні з жовтнем на 30 тис. – до 
37,55 млн куб м. Доля УГВ у видобутку 
газу залишається на рівні 68 %.

Україна за 11 місяців 2021 року ско-
ротила видобуток природного газу на 3 
% - до 18,1 млрд куб м, що є найнижчим 
значенням за останні 6 років. Компанія 
«УкрГазВидобування» (УГВ) видобула 
12,5 млрд куб м, на 4,3 % (на 560 млн 
куб м) менше, ніж минулого року. 

GEOnews

Австралія вироблятиме 
«зелений» водень із повітря 

Австралійський регіон Північна тери-
торія надав пріоритетний статус про-
єкту виробництва «зеленого» водню за 
новою технологією. Принцип отриман-
ня "зеленого" водороду за новою техно-
логією полягає в наступному: воду для 
електролізу планується вловлювати в 
повітрі, а потім розділяти на водень і ки-
сень з використанням сонячної енергії.

Обсяг інвестицій у цей почин у дусі 
культового роману Френка Херберта 
«Дюна» під назвою Desert Bloom оціню-
ється в $10,75 млрд. Ініціатором про-
єкту виступає австралійська компанія 
Aqua Aerem за підтримки сінгапурської 
Sanguine Impact Investment. За твер-
дженням виконавчого директора Aqua 
Aerem Джерарда Рейтера, на відміну від 
багатьох інших проєктів із виробництва 
«зеленого» водню, які поки що залиша-
ються на папері, будівництво підприєм-
ства розпочнеться вже у 2022 році.  

Віра Жулєбіна, іноземні видання

УГВ збільшило газовидобуток на 
100 млн куб м 

Компанія «УкрГазВидобування» (УГВ) 
наростила річний видобуток природ-
ного газу на Чутівському родовищі на 
100 млн куб м газу. Про це провідомляє 
пресслжуба компанії "УкрГазВидобу-
вання". Як зазначається у пресрелізі, 
здійснити це вдалося завдяки вдалій 
програмі з інтенсифікації родовища. 

Зазначене родовище знаходиться на 
завершальній стадії розробки, з ньо-
го вже видобули 84% від початкових 
запасів газу. Потенціал буріння нових 
свердловин тут вже вичерпаний.

Проте, залишковий потенціал Чутів-
ського родовища все ще є значним – 1,5 
млрд куб м газу. Для вилучення газу на 
поверхню, фахівці спланували програму 
робіт на родовищі: буріння бічних стов-
бурів, ГРП та кислотні обробки пластів.

У підсумку, річний видобуток газу на 
родовищі зріс зі 166 до 266 млн куб м 
газу.

GEOnews



22

ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ  |  №51 (061), 24 грудня 2021
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
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(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає о проведенні рекон-

струкції існуючої діючої свиноферми замкнутого циклу 
виробництва (відтворення, дорощування, відгодівля) 
на 500 свиноматок шляхом модернізації та зміни спеці-
алізації на репродуктор на 2350 свиноматок (тільки від-
творення та дорощування) для виробництва підсвин-
ків для подальшої відгодівлі масою до 30 кг.

Відтворення та дорощування підсвинків для по-
дальшої відгодівлі на реконструйованому репродук-
торі, що представлятиме собою сучасний комплекс із 
запровадженням модернізованого обладнання та ак-
туальних технологій. Для ефективної переробки гною 
та безпечного поводження з відходами на території ре-
продуктора також буде розміщено біогазову станцію з 
когенераційною установкою для виробництва «зеленої» 
електроенергії та теплової енергії, а також будівництво 
крематорію для безпечної утилізації відходів тварин-
ного виробництва.

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

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АБЛА ЦЕНТР»
Код згідно ЄДРПОУ 37232555

Місцезнаходження юридичної особи: 52050, Дні-
пропетровська область, Дніпровський район, с. Сте-
пове, вул. 30 років Перемоги, 11.

Контактний номер телефону: (056) 712-51-51; 
Е-mail: ablacentr@i.ua

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресур-
сів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування 
державної політики в сфері екологічного контролю.

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

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде Дозвіл на ви-
конання будівельних робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

(зазначити 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 ресур-
сів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування 
державної політики в сфері екологічного контролю.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону 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 ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування 
державної політики в сфері екологічного контролю.

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-

ності «РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОЇ ДІЮЧОЇ СВИ-
НОФЕРМИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА 
НА ТЕРИТОРІЇ СМТ. ВАСИЛЬКІВКА, СИНЕЛЬНИ-
КІВСЬКОГО (КОЛИШНІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ Р-Н) 
РАЙОНУ».

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. Васильківська селищна рада, 52600 Дніпропетров-
ська обл., Синельниківський р-н, сел. Васильківка, вул. 
Першотравнева, буд. 140. 

Е-mail: info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua 
Контактний телефон: (05639)9-23-25 – приймальня.

Дата, з якої громадськість може ознайомитись з до-
кументами – 30.12.2021 р.
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

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

генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 

         202010136734
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИ-

КИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР» планує продов-
жувати промислову розробку  Софіївського родовища 
гнейсів з подальшою їх переробкою на дробарно-сор-
тувальному заводі у Баштанському (колишньому Но-
вобузькому) районі Миколаївської області.

Ціллю планованої діяльності є отримання товарної 
продукції – щебню будівельного та бутового каменю.

На видобування корисних копалин  приватне ак-
ціонерне товариство «Микитівський гранітний кар’єр» 
19.12.2006 отримано спеціальний дозвіл на користу-
вання надрами № 4154, термін дії якого до 19.12.2026.

Для розробки родовища Миколаївською облрадою 
надано гірничий відвід, який зареєстровано 02 квітня 
2007 року за № 15. Площа проекції гірничого відводу ста-
новить 10,1 га. Термін чинності акту гірничого відводу

– до звершення строку дії спецдозволу на видобування. 
Площа Софіївського родовища гнейсів становить:

10,1 га - кар’єр; 14,46 га  – промислова база.
Кар’єр діючий, розробляється з 1972 року. У 1995

року видобувні роботи були зупинені у зв’язку з відсут-

ністю фінансування та відновлені у 2006 році. За період 
експлуатації родовища вилучено весь обсяг розкрив-
них порід і основна частина першого горизонту. По-
будовано і обладнано  дробильно-сортувальний завод, 
будівлі і споруди допоміжного виробництва та адміні-
стративно-побутовий корпус.

З врахуванням фізико-механічних властивостей ко-
рисних копалин передбачається транспортна система 
розробки з паралельним просуванням фронту робіт та 
зовнішнім відвалоутворенням. Родовище відпрацьову-
ватиметься відкритим способом – кар’єром, із застосу-
ванням попереднього розпушення корисної копалини. 
Розпушування гнейсів передбачається буровибуховим 
способом за допомогою вертикальних свердловинних 
зарядів. 

До корисної копалини Софіївського родовища від-
несено незмінені й порушені вивітрюванням гнейси, 
придатні для виробництва щебню будівельного від-
повідно до вимог ДСТУ БВ.2.7-45-98 «Щебінь і гравій 
щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, 
конструкцій і робіт. Технічні умови» марок 600-1200 
за міцністю, Ст-І–Ст-ІІІ за стиранністю, F-50 – F-200 
за морозостійкістю. 

За результатами радіаційно-гігієнічного обстеження 
гнейсів Софіївського родовища  встановлено, що су-
марна питома активність тетродних радіонуклідів у про-
бах гнейсів змінюється в межах від 141 до 219 Бк/кг, го-
тової продукції – 248 Бк/кг, відсівів – 222 Бк/кг, щебню 
різних фракцій – від 238 до 272 Бк/кг. Корисна копалина 
і готова продукція відносяться до 1 класу будівельних 
матеріалів і можуть використовуватись для всіх видів 
будівництва без обмежень згідно з ДБН В.1.4-1.01.97 
«Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні». 

Протоколом Державної комісії по запасах корис-
них копалин від 17 грудня 2020 року № 5219 станом на 
01.10.2020 затверджені запаси у кількості: балансові – 
3013 тис. м3, позабалансові запаси (під автомобільною 
дорогою загального користування і в охоронному ці-
лику автомобільної дороги) – 57 тис. м3. 

До порід розкриву на родовищі віднесений ґрунто-
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во-рослинний шар (потужність 0,0-0,2 м), каолін пер-
винний (потужність 1,8-3,8 м). Породи скельного роз-
криву в межах проектного кар’єру повністю зняті. У 
межах Софіївського родовища (під позабалансовими за-
пасами) наявні розкривні породи у кількості 4,4 тис.  м3, 
у т. ч. ґрунтово-рослинний шар – 0,3 тис. м3, породи 
пухкого розкриву – 4,1 тис. м3.

Річна потужність підприємства:
- по видобутку корисної копалини в щільному тілі – 

200,0 тис. м3;
- по випуску товарної продукції всього – 361,9 тис. м3:
- щебню будівельного різних фракцій – 258,3 тис. м3;
- піску з відсіву дроблення – 103,6 тис. м3.

Строк забезпеченості підприємства запасами – 15,07 
років.

Згідно проекту розробки родовища режим роботи 
кар’єру прийнято: на видобувних роботах – цілоріч-
ний впродовж 350 робочих днів при повному робочому 
тижневі, в дві зміни (1 видобувна, 1 ремонтна) по 8 го-
дин. Залишок незначних об’ємів розкривних порід зна-
ходиться під автомобільною дорогою та її охоронним 
ціликом, тому при подальшій розробці розкривні ро-
боти на кар’єрі проводитись не будуть.

Чисельність працівників на планованому об’єкті 
– 55 осіб.

По закінченню видобування корисних копалин пе-
редбачається рекультивація земель, порушених гірни-
чими роботами, яка передбачає виконання спершу тех-
нічної рекультивації, потім – біологічної рекультивації.

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИ-

КИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»
Код ЄДРПОУ - 01033255
Юридична адреса: 56530, Миколаївська область, 

Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Ми-
китівська, 1. 

Тел. (067) 511 81 00. 
Е-mail: sofiagranit@gmail.com. 
Директор -В.Ю.Мороз.

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Микола-
ївської обласної державної адміністрації, за поштовою 
адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16. 
E-mail: ekolog@mk.gov.ua; тел./факс: +38 0512 46-04-27. 
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки 
впливу на довкілля.

4 Пр оцед у ра прийняття рішення пр о 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Рішенням про провадження планованої діяльності 
є Висновок з оцінки впливу на довкілля та спеціальний 
дозвіл на користування надрами, що видається Держав-
ною службою геології та надр 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 ого-
лошення та надання громадськості доступу до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформа-
ції, визначеної суб’єктом господарювання, що переда-
ється для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

(зазначити 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

Управління екології та природних ресурсів Микола-
ївської обласної державної адміністрації, за поштовою 
адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16. 
E-mail: ekolog@mk.gov.ua; тел./факс: +38 0512 46-04-27. 
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки 
впливу на довкілля.

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 Микола-
ївської обласної державної адміністрації, за поштовою 
адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16. 
E-mail: ekolog@mk.gov.ua; тел./факс: +38 0512 46-04-27. 
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки 
впливу на довкілля.

Письмові зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обговорення, за-
значеного в пункті 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності на 275 аркушах.
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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

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИ-
КИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР», 56530, Миколаїв-
ська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, 
вул. Микитівська, 1. 

Контактний тел. (067) 511 81 00, e-mail: sofiagranit@

gmail.com. Контактна особа – Шевченко Олексій Воло-
димирович.  

2. Софіївська територіальна громада за адресою: 
55632, Миколаївська область, Баштанський район, с. 
Софіївка, вул.  Софіївська, 24/1.

Контактний номер телефону: (067) 514-06-256,  
e-mail: sofievkasr2011@ukr.net.

Контактна особа – Римчук Валерій Миколайович
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з до-

кументами – 30.12.2021 р

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

генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 

         20201237040
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Приватне підприємство «АБЛА ЦЕНТР» планує

будівництво нового відгодівельного свинокомплексу 
на 15600 станкомісць на місці старих очисних споруд 
(поля фільтрації). Для проекту свинокомплексу взято 
найбільш ефективну датську технологію вирощування 
свиней, яка характеризується високим відтворенням по-

голів’я свиней, рівномірним протягом року процесом 
виробництва продукції на базі концентрації й спеціалі-
зації виробництва, високого рівня механізації виробни-
чих процесів, автоматизованого керування агрегатами 
й механізмами й цеховою організацією праці. 

Передбачено будівництво і функціонування в складі 
свинокомплексу наступних елементів: цехи відгодівлі, 
побутовий блок з санітарним пропускником (пост охо-
рони, адміністративні приміщення, санпропускник з жі-
ночими і чоловічими вбиральнями, кімната приймання 
їжі, паливна, електрощитова), насосна станція, резер-
вуари запасу води, котельна, майданчик для пілет, дез-
бар’єр, санітарно-утилізаційний пункт (майданчик роз-
тину та кімната ветеринарного лікаря), свердловина, 
трансформаторна підстанція, відвантажувальна еста-
када, відкрита стоянка для автомобілів, дві перехідні 
галереї. 

Технологія відгодівлі: годівля повноцінними су-
хими кормовими сумішами з кормових автоматів із 
системою зволожування із подачею безпосередньо до 
місця годування за допомогою ланцюгово- або тросо-
во-шайбового транспортера Напування здійснювати-
меться з автоматичних напувальників.

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

Словацька компанія купила газове 
родовище на Західній Україні 

Антимонопольний комітет України 
(АМКУ) дозволив словацькій компа-
нії Nafta стати єдиним власником ро-
довища газу в Закарпатській області. 
Ужгородська ліцензія охоплює площу 
близько 300 кв. км.

"Надано дозвіл компанії Nafta 
International BV (дочірня компанія 
словацької Nafta, яка займається роз-
робкою та експлуатацією підземних 
сховищ газу) на придбання акцій ком-
панії CNG Holdings Netherlands BV (Ні-
дерланди), що забезпечує перевищення 
50 голосів у вищому органі управлін-
ня компанії", - зазначається в рішенні 
АМКУ.

Nafta співпрацює з американською 
Cub Energy із розвідки Ужгородської 
газової площі з 2016 року. Словацька 
компанія тепер стане єдиним власни-
ком ліцензії. "Отримання 100 % част-
ки в ліцензії дасть нам можливість для 
більш гнучкого розвитку діяльності та 

інвестицій у цьому регіоні", - сказав, 
зокрема, генеральний директор Nafta 
Мартін Бартошович.

GEOnews

Світовий видобуток нафти у грудні 
2021 року випереджатиме попит 
Світовий видобуток нафти у грудні 

2021 року випереджатиме попит, про-
позиція у 2022 році може зрости на 6,4 
млн барелів на добу. Про це йдеться у 
грудневій доповіді Міжнародної енер-
гетичної агенції (МЕА).

«Оскільки ця тенденція до зростан-
ня продовжиться і в 2022 році, США, 
Канада та Бразилія, схоже, можуть ви-
добувати нафту на найвищих річних 
рівнях, що призведе до збільшення 
загального обсягу видобутку нафти 
поза ОПЕК+ на 1,8 млн барелів на добу 
у 2022 році», - зазначається в доповіді.

Альянс ОПЕК+ через падіння попи-
ту на нафту, викликаного пандемією 
коронавірусу, з травня минулого року 
скоротив свій видобуток на 9,7 млн ба-

релів на добу. У міру стабілізації ситу-
ації угода коригувалась. З серпня 2021 
року альянс збільшує видобуток на 400 
тис. барелів на добу щомісяця.

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Приватні компанії збільшили 
газовидобуток на 7 % 

Приватні газовидобувні компанії 
України у листопаді наростили видо-
буток природного газу на 7,4 % у по-
рівнянні з минулим роком – до 426 млн 
куб м. 

Приватний сектор стабілізував ви-
добуток у порівнянні з жовтнем цього 
року – 14,2 млн куб м на добу. Доля 
приватних компаній у загальному ви-
добутку складає 26 %.

За 11 місяців 2021 року приватні ком-
панії видобули 4,56 млрд куб м газу. 

Очікується, що за підсумками 2021 
року газовидобуток приватного секто-
ру вперше в історії перевищить 5 млрд 
куб м. 

GEOnews
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2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АБЛА ЦЕНТР»
Код згідно ЄДРПОУ 37232555
Місцезнаходження юридичної особи: 52050, Дні-

пропетровська область, Дніпровський район, с. Сте-
пове, вул. 30 років Перемоги, 11.

Контактний номер телефону: (056) 712-51-51; 
Е-mail: ablacentr@i.ua

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування 
державної політики в сфері екологічного контролю.
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде Дозвіл на ви-
конання будівельних робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

(зазначити 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 ресур-
сів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування 
державної політики в сфері екологічного контролю.

(найменування органу, адреса, номер телефону та контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на до-
вкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування 
державної політики в сфері екологічного контролю.

(найменування органу, адреса, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності «Будівництво нового відгодівельного свинокомп-
лексу на 15600 станкомісць на місці старих очисних 
споруд (поля фільтрації) на території смт. Васильківка, 
Синельниківського (колишній Васильківській) району».

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. Васильківська селищна рада, 52600 Дніпропетров-
ська обл., Синельниківський р-н, сел. Васильківка, вул. 
Першотравнева, буд. 140.

Е-mail: info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua 
Контактний телефон: (05639)9-23-25 – приймальня.
Дата, з якої громадськість може ознайомитись з до-

кументами – 21.12.2021 р.
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 

дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, 
контактна особа)
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з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 
         20215277953

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає в здійсненні опера-

цій в сфері поводження з небезпечними відходами на 
території проммайданчика площею 928 м2 (склад закри-
того зберігання промислових відходів - 700 м2, естакада 
відкритого зберігання  з твердим покриттям - 228 м2) 
розташованому в межах промислової зони. Режим ро-
боти підприємства однозмінний, впродовж року і буде 
визначатись попитом на послуги підприємства.

Небезпечні відходи визначаються Жовтим пере-
ліком відходів затвердженим Постановою КМУ від 
13.07.2000 р. №1120.

Поводження з небезпечними відходами передба-
чається шляхом збирання, зберігання, оброблення (пе-
рероблення), знешкодження та утилізації небезпечних 
відходів на території існуючого проммайданчика ТОВ 
«НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ».

В залежності від агрегатного стану відходи перед-
бачається зберігати: рідкі та пастоподібні – в наземних 
резервуарах, герметичних ємностях, пластикових чи ін-
ших герметичних контейнерах з кришками, які розмі-
щуються на відкритих майданчиках під навісом або в 
складському приміщенні на твердому покритті або сте-
лажах; тверді – на відкритих майданчиках з твердим по-
криттям під навісом, у складському приміщенні на твер-
дому покритті або на стелажах у контейнерах, у тому 
числі в транспортній тарі в приміщенні складу на під-
донах способом, що не уможливлює перекидання, по-
шкодження тари.

 Всі відходи зберігаються у тарі, що забезпечує ло-
калізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажно-
розвантажувальні та транспортні роботи. Транспорту-
вання небезпечних відходів здійснюється орендованим 
або власним спеціалізованим автотранспортом з дотри-
манням вимог законодавства та відповідно до ліцензії 
на право транспортування небезпечних вантажів.

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

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-
ТУТ «УКРЕКОПРОЕКТ»»

Код згідно ЄДРПОУ 38563155
Місцезнаходження юридичної особи: 69002, За-

порізька область, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 
буд. 40.

Контактний номер телефону: (061) 233-47-77, 097-
647-79-06; Е-mail: ukrecoproekt@gmail.com

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує 

проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ре-

сурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 

м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля,  тел. 
(044) 206-31-40, 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, адреса, телефон та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде Ліцензія на 
провадження господарської діяльності з поводження з 
небезпечними відходами, що видається Міністерством 
захисту довкілля та природних ресурсів України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

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

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період.
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Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ №24558-14498Р від 09.10.2020 р.

Тираж
5000 примірників

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:
-

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

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 
м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 
(044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування 
державної політики в сфері екологічного контролю.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 

(044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 

директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування 
державної політики в сфері екологічного контролю.

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності

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

У приміщенні Виконкому  Запорізької міської ради 
Запорізької  області за адресою: 69105, Запорізька  об-
ласть, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206.

Контактна особа: Начальник загального відділу ви-
конкому міської ради - Петухова Н.Г., контактний те-
лефон: (061) 224-69-20

Дата, з якої громадськість може ознайомитись з до-
кументами – 30.12.2021 р.
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Нафтовидобуток може впасти на 
30 % цього десятиліття 

Обсяг світового видобутку нафти 
може впасти на 30% вже до кінця цьо-
го десятиліття у зв'язку із скороченням 
інвестицій у види палива. Про це пові-
домив міністр енергетики Саудівської 
Аравії принц Абдулазіз бен Сальман.

За його словами, результатом цього 
може стати «енергетична криза».

Міністр зазначив, що щоденний обсяг 
видобутку нафти може скоротитися на 
30 млн барелів до 2030 року. Він закли-
кав енергетичні компанії та інвесторів 
ігнорувати «лякаючі повідомлення» 
щодо нафти та газу.

Саудівська Аравія намагається збіль-
шити потужності до 13 млн барелів на 
добу з 12 млн барелів на добу, заплано-
ваних до 2027 року.

Світові витрати на проєкти в нафто-
газовому секторі впали на 30 % - до $309 
млрд 2020 року. 

GEOnews

Туреччина відкрила нове родовище 
нафти на кордоні із Сирією 

На турецько-сирійському кордоні 
відкрито нове родовище нафти. 

«В результаті наших робіт на сверд-
ловині «Гюндируд-1», розташованій за 
32 км на схід вд Нусайбінського району 
Мардіна, ми провели геологічну розвід-
ку нафти та відкрили родовище важкої 
нафти густиною 11,8 градусів за шкалою 
API», - йдеться у повідомленні ТРАО.  

Як повідомлялося раніше, Туреччина 
має побудувати газопровід  до родовища 
в Чорному морі. Протягом 2021 року 
там було відкрито декілька газових ро-
довищ, запаси яких сягали сотні мільяр-
дів кубометрів.

Любов Скиба, 
за матеріалами іноземних видань

Pavilion Energy, QatarEnergy і 
Chevron запускають методологію 
звітності щодо парникових газів 
Компанії Pavilion Energy, QatarEnergy 

і Chevron спільно опублікували мето-
дологію кількісної оцінки для ство-
рення звіту про викиди парникових 
газів (SGE). Методологія розрахована 
на широке застосування та забезпечує 
розрахунок і звітність щодо викидів 
парникових газів на основі галузевих 
стандартів.

Методологія SGE була розроблена 
за підтримки глобальної консалтинго-
вої компанії Environmental Resources 
Management (ERM). Вона має на меті 
створити загальний стандарт для вимі-
рювання, звітності та верифікації вики-
дів парникових газів, щоб забезпечити 
більшу прозорість та дозволити поси-
лити заходи щодо скорочення викидів.

Незалежні академічні експерти, ко-
мерційні установи та верифікаційні 
органи переглянули Методологію SGE. 
Вона доповнює ключові галузеві зусил-
ля, які паралельно розробляються. 

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань


