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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 обговорення 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
Видобування мінеральних лікувально-столових підземних вод Садківецького
родовища однією існуючою свердловиною №128, що знаходиться за адресою:
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, південно-західна околиця с. Садківці (лівий
берег р. Дністер); з метою промислового фасування у пляшки як мінеральна
лікувально-столова вода "Садковецька". Свердловина №128 розкриває мінеральні
хлоридно-натрієві води середньої мінералізації у теригенних відкладах венду.
Свердловина №128 пробурена (реконструйована) ПП ПВКФ "Анна" у 1990р. глибиною
110м; розміщена у надкаптажній споруді діаметром 1,2 м і висотою 3,3м.
Видобуток лікувально-столових підземних вод загальнодержавного значення
Садківецького родовища свердловиною №128 для промислового фасування на
розрахунковий термін 25 років в обсязі 24 м3/добу за категорією А, затвердженому в
протоколі ДКЗ України №3904 від 13.04.2017р., не буде виявляти негативного впливу
на довкілля.
2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
"АННА" (ПП ПВКФ "АННА"), код згідно з ЄДРПОУ: 13316911. Юридична адреса:
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острівська (Горького), буд. 95.
Місце провадження планованої діяльності: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н,
південно-західна околиця с. Садківці, Садківецьке родовище мінеральних лікувальностолових підземних вод (свердловина №128). Контактний тел.: (04337)6-10-32; 6-11-32;
(067)430-20-27; (067)941-17-06; е-mail: fedorovm2017@ukr.net.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а.
Відділ оцінки впливу на довкілля, природних ресурсів та поводження з
відходами: тел.: (096)297-97-18, контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна.
Телефони: (0432)67-08-20, факс: (0432)67-08-39; e-mail: vineco@ukr.net.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Документ дозвільного характеру органу державної влади про провадження
планованої діяльності, що видається Департаментом агропромислового розвитку,

екології та природних ресурсів Вінницької ОДА.
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 оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання 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. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 14.02.2019р. о 13 годині у м.МогилівПодільський, Вінницької області, у приміщенні офісу ПП ПВКФ "Анна": 24000,
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острівська (Горького), буд. 95.
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
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а.
Відділ оцінки впливу на довкілля, природних ресурсів та поводження з
відходами: тел.: (096)297-97-18, контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна.
Телефони: (0432)67-08-20, факс: (0432)67-08-39; e-mail: vineco@ukr.net.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а.
Відділ оцінки впливу на довкілля, природних ресурсів та поводження з
відходами: тел.: (096)297-97-18, контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна.
Телефони: (0432)67-08-20, факс: (0432)67-08-39; e-mail: vineco@ukr.net.
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 діяльності на 68 аркушах з 18 додатками.
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. ПП ПВКФ "Анна": 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул.
Острівська (Горького), буд. 95; офіс; контактна особа: Таранюк Анатолій Іванович;
тел.: (096)441-69-45; Пн-Пт з 9 до 17 год.
2. Бібліотека с. Садківці: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Садківці,
читальний зал; контактна особа: Рикунова Ніна Ігорівна; тел.: (097)556-52-15; Вт-Сб з
10 до 14 год.
3. Могилів-Подільська РДА: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський,
площа Шевченка, 1; (04337) 6-62-05; Пн-Пт з 9 до 17 год.

