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

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАПОЇ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 36843876
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
19200, Черкаська обл.. м. Жашків, вул. Перемоги, 10 тел. (047) 4760041 np@newproducts.ua
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
Виробництво питних напоїв різної номенклатури (енергетичних, алкогольних, пива, води) з
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
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добовою потужністю понад 100 тон. Сировиною для виробництва є: вода, цукор та низка імпортних
та вітчизняних інгредієнтів. Продукція випускається в скляній, полімерній та алюмінієвій тарі, кегах.
Підприємство здійснює видобування питних підземних вод з Жашківського родовища в Черкаській
області. Родовище експлуатується для забезпечення господарчо-питних потреб підприємства та для
розливу в пляшки та виготовлення напоїв. Водозабір підприємства представлений 9 свердловинами.
Дозволений обсяг водо видобутку 299,9 тис. кубічних метрів на рік. Потужність обладнання для
забезпечення теплових, електричних, парових потреб становить 11 МВт/час
Технічна альтернатива 1.
Потужності споруджені на історично сформованій площадці харчового підприємства з
відповідно організованими екологічними, санітарними, будівельними обмеженнями та приєднанням
до необхідної інфраструктури. Водозабір підприємства складається з 9 свердловин Жашківського
родовища. Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання та у межах
підрахованих та затверджених запасів підземних води. Спорудження та використання власних
котелень та парогенераторних для забезпечення необхідним теплом, гарячою водою та парою
Технічна альтернатива 2.
Постачання з міського водогону м. Жашкова не можливо через відсутність технічної
спроможності міських систем водогону надати необхідний обсяг для повної потужності
підприємства. Технічна альтернатива 1 є оптимальною варіантом для виробничої діяльності та
задоволення потреб у воді. Потужності поряд з підприємством здатні забезпечувати теплом, гарячою
водою та парою – відсутні. У зв’язку з тим, що підприємство працює по сучасній технології, яка
враховує мінімальний вплив на довкілля та максимальну економічну рентабельність виробництва,
технічна альтернатива № 2 низько актуальна.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
19200, Черкаська обл.. м. Жашків, вул. Перемоги, 10 район промислової забудови міста.
Виробничі потужності та склади організовані компактно на одній площадці. Також на виробничій
площадці ТОВ «НАПОЇ ПЛЮС» розміщено 3-ри артезіанські свердловини, ще 6-ість свердловин
розташовані поряд на орендованих земельних ділянках
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розробка родовища питних підземних вод Жашківського родовища відбувається в межах
наданих орендних ділянок та місць виявлених джерел води, тому розгляд місць провадження
планованої діяльності за іншими територіальними альтернативами недоцільно
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення виробничих потреб ТОВ «НАПОЇ ПЛЮС» для виготовлення напоїв та розливу
води, забезпечення власних господарчо-побутових потреб та постачання води вторинному
водокористувачу.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Виробництво організовано на одній площадці та передбачає виготовлення напої різних типів
(енергетичних, алкогольних, пива, води) з добовою потужністю понад 100 тон. Продукція
випускається в скляній, полімерній, алюмінієвій тарі та кегах. Площа території підприємства 3,6 Га.
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Потужність обладнання для забезпечення теплових, електричних, парових потреб становить 11
МВт/час. Планований обсяг викидів до атмосфери складає 2,7 тис.т/рік і утворюється від діяльності
газових та твердопаливних котелень і виробничого обладнання підприємства. Дозволений обсяг
видобутку води 1,5 тис.м3/доба або 299,9 тис.м3/рік. Жашківське родовище експлуатується ТОВ
«НАПОЇ ПЛЮС» з моменту дослідно-промислової розробки на ділянка №1 та №2. Середньодобовий
сумарний відбір води по родовищу до 1531 м3/добу по ділянці №1 - 667 м3/добу по ділянці №2 - 864
м3/добу. Кількість свердловин 9. Дебіт свердловин від 2,5 до 15,0 3/год. Динамічні рівні підземних
вод встановлюються на глибинах від 21,8 до 81,38 м. Інтервали водо притоку знаходяться на
глибинах від 26,3 до 94,9 м. Водоносна товща представлена гранітами сірими, рожевувато-сірими, із
дрібнозернистою структурою, місцями пегматоїдними, тріщинуватими. Води прісні. За хімічним
складом відносяться до гідрокарбонатних кальцієвих або гідрокарбонатних натріево-кальціевих
типів. Мінеральність вод становить до 1 г/л.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Дотримання обсягів видобутку води, як по свердловині так і по ділянках родовища в межах
встановлених норм. Охорона території свердловин і дотримання відповідного режиму. Проведення
режимних спостережень за станом та якістю вод. Дотримання обсягів викидів до атмосфери
стаціонарними джерелами, застосування різних режимів роботи відповідно до метеоумов. Обладання
підібранно з врахуванням Найкращіх доступних технологій на даний час.
щодо технічної альтернативи 2
Використання води з міської водопровідної мережі значно обмежить обсяг випускаємо продукції.
Потужності здатні забезпечити необхідний рівень постачання тепла, пари, гарячої води поряд з
виробництвом відсутні
щодо територіальної альтернативи 1
Облаштування території свердловин та ліній водоводів. Проектування та організація джерел
викидів до атмосфери з врахувань вимог та обмежень
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива екологічно та економічно доцільна лище за умов винесення виробництва
за межі міста всього Жашкова або в іншу область
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Виконана на етапі спорудження об’єкту, щоквартально прохід трас прокладки трубопроводів.
Проведення планових моніторингових замірів і вимірів параметрів скидів, забору води, викидів до
атмосфери
щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива № 2 не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
наявна територія та обладнання вибрано з урахування екологічної, економічної, географічної
доцільності по результатах проектно-пошукових робіт
щодо територіальної альтернативи 2
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Територіальна альтернатива № 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: При дотриманні всіх технологічних процесів, виробництво не буде мати
негативний вплив на клімат і мікроклімат
Повітряне середовище: При виконанні умов, які встановлені в дозволі на викиди значного
негативного впливу на повітряне середовище не відбуватиметься.
Геологічне середовище: Виробнича діяльність не має негативного впливу на геологічне
середовище.
Водне середовище: При дотриманні вимог щодо раціонального водокористування видобуток
підземних вод та інша виробнича діяльність підприємства не буде мати суттєвого впливу на
поверхневі та підземні води.
Ґрунти: При дотриманні всіх технологічних процесів та умов дозволів виробництво не буде
мати негативний вплив на на стан ґрунтового середовища
Рослинний і тваринний світ: При дотриманні всіх технологічних процесів та умов дозволів
виробництво не буде мати негативний вплив на на стан ґрунтового середовища. Об’єкти природнозаповідного фонду та представники «Красної книги Україні» в зоні впливу підприємства відсутні
щодо технічної альтернативи 2
В зв’язку з тим, що підприємство використовує найкращі доступні технології і проходить
постійна модернізація технічна альтернатива відсутня
щодо територіальної альтернативи 1
В зв’язку з тим, що потужності підприємства збудовані і введені в експлуатацію на історичній
промисловій площадці в місті Жашків, альтернатива № 1 не розглядається
щодо територіальної альтернативи 2
В зв’язку з тим, що розміщення підприємства сформовано історично на основі харчового
підприємства, територіальна альтернатива № 2 відсутня
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”)
Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність належить
до другої категорії видів діяльності (забір води за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300
кубічних метрів на добу; та виробництво пива та солоду в обсязі понад 50 тонн на добу).
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)
Планована діяльність не має транскордонного впливу на довкілля.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
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,
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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 планованої 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 обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля
та отримання 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 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 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 довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
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
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої 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 у 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
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довкілля
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
рішення, висновок, заключеня, акт, дозвіл або інший регламентований законодавством
документ по процедурі ОВД ТОВ «НАПОЇ ПЛЮС» від виробництва питних напоїв різної
номенклатури (енергетичних, алкогольних, пива, води) з добовою потужністю понад 100 тон.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 1, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог
чинного законодавства; в.т.ч. Міністерством екології та природних ресурсів України або його
структурною одиницею чи підрозділом, Держпродспоживслужби України або іншим відповідальним
органом санітарного нагляду
(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
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, 18000, м.
Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел./факс (0472) 63-36-55, e-mail: 38715482@mail.gov.ua. Для
оформлення інформаційного запиту: усно (0472) 63-36-55; письмово Начальнику Управління екології
та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації Звягінцевій О.М.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
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