___________________________________________
(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 “Трипільська колота цегла”
код ЄДРПОУ 30150542
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Промислова, 3.
Контактний телефон +38(067) 2952681.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність полягає в розробці Стугнівського родовища кварцевих пісків в
Обухівському районі Київської області.
Корисною копалиною ділянки є кварцеві піски, придатні придатні для виготовлення
силікатної цегли марок “150” і “200” та блоків з комірчастого бетону марок 25-35. Промислова
розробка родовища відбуватиметься землесосним снарядом 100-40к (ЗГМ-І-350А) з подачею
піску в карти намиву напірним гідротранспортом по плавучому та сухопутному
пульпопроводам.
Технічна альтернатива 1: Розробку Стугнівського родовища планується здійснювати
землесосним снарядом 100-40к (ЗГМ-І-350А) з подачею піску в карти намиву напірним
гідротранспортом по плавучому та сухопутному пульпопроводам на повну потужність (на
глибину 16 м). Добувні роботи будуть провадитись одним уступом. На картах намиву пісок
зберігатиметься для зневоднення та подальшого відвантаження споживачам.
Технічна альтернатива 2: Розробку Стугнівського родовища виходячи із
гідрогеологічних умов планується здійснювати:
у необводненій частині гірничої маси — засобами механізації (екскаватора
гідравлічного, бульдозера);
обводену частину — за допомогою засобів гідромеханізації по плавучому та
сухопутному пульпопроводам на повну потужність(на глибину 16 м) із формуванням карт
намиву. На картах намиву пісок зберігатиметься для зневоднення та подальшого відвантаження
споживачам.
Недоліком даного методу є збільшення викидів в оточуюче навколишнє середовище від
роботи засобів механізації (екскаватора гідравлічного, бульдозера), тому дана технологія не
прийнятна.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.
ТОВ “Трипільська колота цегла” має спеціальний дозвіл за №6241 від 28.12.2017 р. на
видобування пісків придатних для виробництва силікатної цегли та, за умови збагачення під час
гідродобичі, для виробництва ніздрюватих бетонів.

Територіальна альтернатива 1. Стугнівське родовище розташоване в Обухівському
районі Київської області, в 4 км на північ від м.Обухіві закріплене координатами кутових точок,
що визначені спеціальним дозволом
Територіальна альтернатива 2. Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливими
із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в
т.ч. сплати рентної плати за користування надрами) і поліпшення загальної соціальноекономічної ситуації в районі, а також забезпечення промисловості будівельними
матеріалами. В цілому, вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне середовище
можна оцінити як допустимий.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Підраховані балансові запаси піску Стугнівського родовища були затверджені
протоколом Української територіальної комісії по запасам корисних копалин за №3364
27.06.1972 р. Видобування піску здійснювалось по 2014 р. (до кінця дії попереднього
спеціального дозволу). Станом на 28.12.2017 р. балансові запаси піску кат. А+В+С1 - 1475,9 (А 281,5; В - 314,4; С1 - 880,0) тис. м3.
Річна потужність по породам розкриву становить до 80 тис м3.
Поверхня пісків повторює рельєф місцевості і знаходиться в межах абсолютних відміток
від 88,4 до 92,6 м. Більша частина пісків обводнена.
Передбачається сезонний режим роботи – в позанерестовий період протягом 102 днів на
рік в одну зміну (8 годин на день).
Строк забезпеченості підприємства запасами – 20 років.
Погоджена площа ділянки становить 58 га, значну частину частину займає водойма.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1: Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
встановлюються згідно з вимогами законодавства України з дотриманням нормативів
граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарногігієнічних нормативів, радіаційного контролю тощо.
щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1: Дотримання меж санітарно-захисної зони
розробки родовища.
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Добувні роботи будуть провадитись одним видобувним уступом. Враховуючи умови
розробки родовища, гірничо-капітальні роботи, що пов’язані з підготовкою родовища до
наступної експлуатації, не передбачується. Під час здійснення видобувних робіт передбачається
дотримання технології, передбаченої проектом розробки родовища. Після повного закінчення
видобутку корисної копалини на ділянці створюється вироблений простір, який повністю
обводнений і буде використаний як водоймище, на надводних укосах передбачена посадка
чагарників.
Маркшейдерські роботи здійснюватимуться маркшейдерською службою підприємства.
щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1: Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні,
гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно
законодавства України.
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності:
щодо технічної альтернативи 1:
Геологічне середовище. Порушення земної поверхні в процесі проведення гірничих
виробок за площею і глибиною залягання затверджених запасів.

Водне середовище. Можливість замутненості шарів води біля робочих засобів
гідромеханізації, носить тимчасовий характер.
Повітряне середовище: Викиди забруднюючих речовин під час роботи гірничодобувного
обладнання при проведенні видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт.
Шумове забруднення. Пов’язане з роботою гірничодобувного обладнання і ремонтних
робіт.
Рослинний і тваринний світ: Тимчасове збіднення флори та фауни. Вплив на екосистему
р.Стугна внаслідок тимчасової втрати площ нагулу риб та від загибелі кормових організмів на
площі видобутку піску.
Техногенне середовище: Утворення відходів під час розробки родовища та експлуатації
спецтехніки.
щодо технічної альтернативи 2: не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1:
Ландшафт: зміни ландшафту та необхідність проведення рекультивації земель не
передбачаються.
Клімат та мікроклімат: видобуток піску сезонний, виключаючи нерестовий та зимовий
періоди, транспортування — цілорічно.
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
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»)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а
саме: пункт 3, частина 11, стаття 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” –
видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на
землях водного фонду.
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)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
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 ОВД у відповідності із вимогами статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією
наступні планові показники:
- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис
основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря,
поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне середовище,
соціальне середовище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення,
зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості)
компенсаційних заходів;
- зауваження та пропозиції які надійдуть в результаті громадських обговорень.
12.
Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати частковий вплив на окремі
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».

Із розуміння про те, що 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 попереднім абзацом;
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 цій 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 подавати 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 у оголошенні про початок громадського
обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного 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 унікальний 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 та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у
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 підготовці 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 оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
будуть: спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою
геології та надр України; дозвіл на розробку проекту землеустрою, що видається органом
виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
(найменування уповноваженого органу,

01004, м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790158
поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

Киреєва Вікторія Станіславівна
контактна особа)

