
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,
факс: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gov.ua, ідентифікаційний код 43672853

______________________________ На № б/н від 15.06.2021_________

Громадська організація «Центр 
журналістських розслідувань» 
«Сила правди»
Валентині КУЦЬ
valyakuc@gmail.com

Про надання інформації
(вх. Реєстраційний №  738/ЗПІ-21 
від 15.06.2021)

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів за результатами 
розгляду вашого запиту від 15.06.2021 про надання інформації з приводу 
позиції Міністерства щодо ділянок для користування надрами, зокрема 
видобутку торфу ДП «Волиньторф» повідомляє.

Волинська облдержадміністрація листом від 16.04.2014 № 1921/28/2-14 
надіслала до Міністерства проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про вилучення і передачу в оренду земельних ділянок із зміною їх цільового 
призначення» загальною площею 205,0968 га (землі лісогосподарського 
призначення (ліси), у тому числі: 54,0 га земель державного підприємства 
«Городоцьке лісове господарство»; 135,2968 га земель державного 
підприємства «Маневицьке лісове господарство»; 15,8 га земель запасу), 
розташованих за межами населених пунктів на території Маневицького району 
Волинської області ДП «Волиньторф» для розробки родовищ «Засвіття 
Ситнелюк» , «Сойне» і «Вутишно».

Міністерство не погодило вказаний проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України, оскільки, наявні відомості про земельні ділянки, які є 
предметом цього проекту розпорядження не дають належних підстав вважати, 
що відповідні земельні ділянки не відносяться до особливо цінних земель і 
можуть бути переведені Кабінетом Міністрів України із земель 
лісогосподарського призначення до категорії «землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» без 
погодження з Верховною Радою України.

Для видобутку торфу, як виду планової господарської діяльності існує 
потреба проведення оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД). Під час цієї 
процедури оцінюється поточний стан певної території і приймається рішення в 
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кожному конкретному випадку. Якщо мова йде про осушені болота, які 
використовуються в якості сільськогосподарських земель і на них не 
зафіксовано рідкісних видів флори, фауни та природних оселиш то видобуток 
торфу на них є допустимим за умови подальшої рекультивації шляхом 
заболочення, оскільки розорювання і пожежі на осушених болотах так само є 
потужним джерелом викиду вуглецю. Якщо ж мова йде про ліси, чи про 
заболочені території з рідкісними видами флори та фауни - то видобуток торфу 
на таких ділянках недоцільний.

Для прикладу, Міндовкілля відправило на додаткове ОВД два торфовища 
через неякісні дослідження, які не дозволяють оцінити вплив 
(http://epl.org.ua/announces/ovd-dopomagaye-zberigaty-i-bolota-mindovkillya-
pryznachylo-dodatkovi-ovd-po-2-h-proyektah-iz-vydobutku-torfu-na-polissi/).

Порядок та процедура надання спеціальних дозволів на користування 
надрами врегульовано Кодексом України про надра, постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.09.2020 № 993 «Про затвердження Порядку 
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 
надрами», постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124) «Про 
затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами» та іншими нормативно-правовими актами.

Розширення ділянок для користування надрами, у тому числі для 
видобування торфу повинно відбуватися з урахуванням вимог 
природоохоронного законодавства, у тому числі щодо водоохоронних зон, 
прибережних захисних смуг, басейнів та заплав водних об’єктів (статті 80, 87, 
89 Водного кодексу України та інші).

Перший заступник Міністра Богдан БОРУХОВСЬКИЙ
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