Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Драбівське колективне підприємство «Агропромбуд» (код згідно ЄДРПОУ:03587879)
інформує про намір проводити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1)Інформація про суб’єкт господарювання.
Драбівське колективне підприємство «Агропромбуд»
Код згідно ЄДРПОУ: 03587879.
19800, Черкаська область Драбівський район, смт Драбів, вулиця Гагаріна, будинок 75.
Номер засобу зв’язку: тел. 0473830486 та моб :0504478480.
2)Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планова діяльність та її характеристика-видобування суглинків на Драбівському родовищі-2 в
Черкаській області для виробництва керамічної цегли.
Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні умови експлуатації родовища сприятливі для видобутку корисної копалини
відкритим способом по автотранспортній системі розробки з паралельним просуванням фронту
робіт та тимчасовим відвалоутворенням. Розробка ділянки надр буде здійснюватися
екскаваторним способом з транспортуванням сировини автомобільним транспортом до
цегельного заводу.
Технічна альтернатива 2.

Не розглядалась.
3) Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи
Черкаська область , Драбівський район, 1,5 км на схід від смт Драбів .
Територіальні альтернативи відсутні в зв’язку з обмеженням території добувних робіт
межею підрахунку розвіданих запасів корисної копалини.
4) Соціально-економічний вплив планової діяльності
Корисна копалина ділянки надр може використовуватись для виробництва керамічної
цегли, що відповідає профілю діяльності Драбівського колективного підприємства
«Агропромбуд».
Видобування корисної копалини забезпечуватиме сировиною цегельний завод
Драбівського колективного підприємства «Агропромбуд» та забезпечить робочими місцями
місцеве працездатне населення, сплату
податків до місцевих бюджетів, покращення
економічної ситуації в регіоні.
5)Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності
Корисною копалиною на Драбівському родовищі-2 є лесовидні жовті та бурувато-жовті
суглинки, середньою потужністю- 3,2м.
За якісними показниками корисна копалина придатна для для виробництва керамічної
цегли, що відповідає чинного на даний час ДСТУ Б.В.2,7-61-2008 «Цегла та камені керамічні
рядові і лицьові».
Балансові запаси суглинків, у якості сировини для виробництва способом пластичного
формування при природному висушування повнотілої будівельної цегли, що відповідає
вимогам ДСТУ Б В.2.7-61:20008 за міцністю віднесена до марок 75-100 , затверджені
протоколом ДКЗ України за № 3882 від 23.03.2017 року за категоріями А+С1 в кількості 664,0
тис. куб м у т.ч. за категоріями: А-41,0тис. м3, С1-623,0 тис.м3.
Згідно Державного балансу запасів корисних копалин запаси суглинків по Драбівському2 родовищу станом на 01.01.2017 р складає – А+С1 в кількості 664,0 тис. куб м в тому числі за
категоріями : А- 41,0 тис куб м , С1- 623,0 тис. куб. м.
Невідпрацьована площа родовища - 13,2га
Проектна річна продуктивність підприємства 4,0млн. штук керамічної цегли на рік, для цього
необхідне видобування-10тис. м.куб суглинків.
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови розробки родовища сприятливі для видобування
суглинків відкритим способом- кар’єром.
Потужність розкривних порід- ґрунтовно-рослинний шар-05,м. Корисна копалина суглинки- не
обводнена.
6) Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами.

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно з вимогами
законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного
навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, радіаційного
контролю тощо.
Драбівське родовище-2 суглинків розташоване за межами об’єктів природно-заповідного
фонду та їх охоронних зон, прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних
об’єктів. На території родовища відсутні екологічні та інші обмеження планової діяльності.
7) Еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
Альтернатива 1.
Перед початком видобувних робіт передбачається:
- З території кар’єру буде знятий родючий шар грунту та за складований в окремий відвал,
для подальшого використання під час відновлюючи ре культиваційних робіт;
- Підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування гірничої маси.
- Під час здійснення видобувних робіт передбачається:
- дотримання технології,передбаченої проектом розробки та рекультивації родовища;
- підтримка виробленого простору та контроль за його станом;
- виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих
природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захист території кар’еру від підтоплення
поверхневими водами, тощо) із урахуванням результатів інженерно-геологічних
вишукувань;
- гірничо-технічна рекультивація порушених земель згідно проекту гірничо-технічної
рекультивації.
Альтернатива 2.
Не розглядалась у зв’язку з тим,що всі роботи з розробки родовища ведуться в межах
підрахунку розвіданих запасів корисної копалини у відповідності до проекту розробки та
гірничо-технічної рекультивації, якими передбачено відповідні заходи з підготовки
родовища до розробки та охорони довкілля і надр.
8) Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.
Клімат та мікроклімат: Вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
Повітряне середовище: запилення при навантаженні та перевезенні корисної копалини та
розкривних порід, викиди продуктів згорання під час роботи двигунів гірничої техніки і
автотранспорту на території кар’єру.
Грунти та геологічне середовище: зняття грунтово-рослинного шару та порушення
геологічної будови- створення відкритої гірничої виробки з подальшою рекультивацією під
залуження та заліснення.
Водне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній. Користа копалина не
обводнена. Атмосферні опади дренуються дном кар’єру. Утворення та скидання кар’єрних вод
не передбачається.
Рослинний і тваринний світ : рослини та тварини, що знаходяться від охороною ( Червона
Книга) на прилеглих територіях та в межах впливу кар’єру відсутні.

Заповідні об’є кти: ПЗФ (вищого та нижчого рангів) у межах площі кар’єру відсутні.
Територія кар’єру не зачіпає землі природних заповідників, національних парків або інших
об’єктів Заповідного Фонду.
Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не передбачається.
Експлуатація кар’єру позитивно впливає на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток
економіки і промисловості району.
Навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
9) Належність планової діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля.
Планова діяльність із видобутку на родовищі корисних копалин площею 13.2 га відноситься
до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля.
10) Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11) Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планується провести дослідження впливу планової діяльності відповідно до ст.. 6 Закону
України « Про оцінку впливу на довкілля» у повному обсязі:
-опис факторів довкілля, які зазнають впливу;
-опис поточного стану довкілля;
-опис і оцінку впливу під час виконання робіт в кар’єрі та провадження планової діяльності;
-опис методів прогнозування, що використовуються для оцінки впливу;
-опис заходів по зниженню негативних впливів на довкілля
благополуччя.

та підвищення

екологічного

12) Передбачена 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 ЗУ «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 планової діяльності;

-аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
-надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу.
-врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планової
діяльності, зазначеного у п,14 цього повідомлення.
У висновку оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планової діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планової діяльності та визначає економічні умови її провадження.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
в такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість гадати будь-які зауваження і пропозиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планової діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13) Проведення та процедура громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планової
діяльності на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
п. 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження та пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планової діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля ( зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду
Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання( протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна
інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14) Рішення про провадження планової діяльності, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення.
Відповідно до діючого Законодавства рішення про провадження даної планової діяльності буде:
надання Драбівському колективному підприємству «Агропромбуд» Звіту з оцінки впливу на
довкілля при видобування суглинку на Драбівському -2 родовищі у Драбівському районі
Черкаської області.
15) Уповноважений орган до якого подається повідомлення про планову діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля, та якому надсилаються зауваження і пропозиції
громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень, та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень, та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до
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