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Щодо надання коментарів

З метою виконання редакційного завдання щодо впливу на довкілля об’єктів
критичної інфраструктури звертаємося до вас із пропозицією надання коментарів.
Так, за інформацією, отриманою з відкритих джерел, відомо, що ТОВ «ДТЕК
Луганська ТЕС» з усією інфраструктурою, є джерелом потенційного впливу на
підземний водозабір питних підземних вод Щастинської ділянки Сіверо-Донецького
родовища. Функціонування ТЕС відбувається в умовах збройного конфлікту у
безпосередній близькості до лінії розмежування (зіткнення), що обумовлює наявність
ризику руйнування небезпечного об’єкту.
На шпальтах нашого видання ми підіймали питання впливу збройного
конфлікту на техногенну ситуацію в регіоні, зокрема: «Вплив збройного конфлікту
на стан техногенно-екологічної безпеки донецької та луганської областей України»,
«Оцінка шкоди, завданої довкіллю на сході України. Порушення режиму експлуатації
і затоплення шахт».
Також наявна інформація в рамках проведення процедури оцінки впливу на
довкілля для діяльності видобування питних підземних вод Щастинської ділянки
Сіверо-Донецького родовища, розташованої в безпосередній близькості від впливу
техногенно небезпечного об’єкту (Луганської ТЕС), щодо стану функціонування
такого об’єкту (http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-966).
Окремо проблематика існування та функціонування об’єктів критичної
інфраструктури висвітлена у затвердженій Розпорядженням голови ОДА-керівника
ОВЦА №389 від 03.06.2021 року Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027
роки (нова редакція).
(http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/rozporyadzhennya_vid_03.06.2021_no_389.pdf ).
Тому звертаємось до вас із пропозицією надання коментарів з питань, що
становлять/містять суспільно необхідну інформацію, відповідно до ст.13 та ст.29
Закону України «Про інформацію». Зокрема:
1. чи проводиться упереджувальний моніторинг на рівні керування обласної
військово-цивільної адміністрації (в рамках прийняття рішень комісією ТЕБ та
НС) за техногенно небезпечними об’єктами Луганської ТЕС, що становлять
загрозу довкіллю та, відповідно, об’єктам критичної інфраструктури на прикладі
підземного водозабору питних підземних вод Щастинської ділянки СівероДонецького родовища;

2. чи розроблені або передбачені заходи з профілактики забруднення довкілля
техногенно небезпечними об’єктами Луганської ТЕС;
3. чи наявний план заходів реагування на випадок виявлення небезпечних рівнів
забруднення питних підземних вод Щастинської ділянки Сіверо-Донецького
родовища, настання якого лише посилюється наявністю збройного конфлікту.
Тому просимо вас визначити дату та час, коли можна звернутися до визначеної
посадової особи для отримання зазначеного коментаря, про що просимо повідомити
Редакцію регіональної газети «Екологія промислового краю» будь-яким зручним
для вас способом:
Електронна адреса редакції: epk.info.2015@gmail.com
Контактний телефон: +38050-591-45-25; +38050-600-99-50.
З повагою,
Головний редактор

Л. А. Плющакова

Відповідно до ст.21 ЗУ «Про інформацію» до інформації з обмеженим
доступом (конфіденційної, таємної та службової) не можуть бути віднесені
відомості про стан довкілля (екологічна інформація) та здоров’я населення,
аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації,
що сталися (можуть статися) і загрожують безпеці людей.
Відповідно до ст.13 ЗУ «Про інформацію» до екологічної інформації, серед
іншого, належать відомості та/або дані про фактори, що впливають або
можуть впливати на складові довкілля (у т.ч. - діяльність або заходи,
включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього природного
середовища, політику, законодавство, плани і програми).
Згідно з ст.29 ЗУ «Про інформацію» предметом суспільного інтересу
вважається інформація, яка, серед іншого, забезпечує реалізацію
конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість
порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі
екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних
або юридичних осіб тощо.

