____________________________________
(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 “ЕКОІНВЕСТ-УКРАЇНА”,
код ЄДРПОУ 40165442, код згідно з КОПФГ 240, код за КОАТУУ 2610400000
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕКОІНВЕСТ-УКРАЇНА”:
ю. а.: 77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул.. Сівецька, 7/14.
контактний номер телефону : +380-50-433-99-33, e-mail: ekoinvest.ukrainе@gmail.com
генеральний директор Золтан Шідо
(місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Планова діяльність полягає у видобутку глинистої сировини для виробництва цегли та
черепиці, при цьому планується геологічне вивчення, у т. ч. дослідно-промислова розробка
Виноградівської-2 ділянки глин (корисна копалина загальнодержавного значення, цегельна
сировина) у Кіцманському районі Чернівецької області з подальшим затвердженням запасів
корисних копалин у Держаній комісії України по запасах корисних копалин.
Технічна альтернатива 1:
На Виноградівській-2 ділянці глин геологорозвідувальні роботи у т.ч. дослідно-промислова
розробка будуть виконуватися вперше, виходячи з наявних гірничо-геологічних умов залягання
корисної копалини та розкривних порід, а також у відповідності до розробленого і погодженого
робочого проекту розробки і рекультивації. Експлуатація родовища буде вестися відкритим
способом без застосуванням буро-вибухових робіт.
Розкривні роботи та видобуток глинистої сировини планується здійснювати екскаватором
Caterpillar 318CL.
Видобувні механізми, що будуть застосовуватися в кар’єрі це фронтальний навантажувач
Caterpillar 938G та 2 самоскиди Volvo FM9-380(6×4).
Планується, що видобута сировина з глиносховища кар’єру буде подаватися стрічковим
транспортером на живильник глинорозрихлювача. Далі на переробку у глинозмішувачі, звідти на
транспортер, прес, піч, склад готової продукції
Технічна альтернатива 2: Не розглядається. Відмова від реалізації планової діяльності призведе
до відмови від виробництва цегли, черепиці та керамічних виробів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Територіальна альтернатива 1: Виноградівська-2 ділянка глин розташована за 0,5 км на
північний схід від с. Виноград на землях Нижньостанівецької сільської ради Кіцманського району
Чернівецької області. Виноградівська-2 ділянка вільна від споруд, будівель, ліній електропередач,
лісових насаджень, окрім чагарників глоду і поодиноких дерев, тощо. Ділянка використовується
під пасовище та сінокосіння. Передумовою для геологічного вивчення Виноградівської-2 ділянки
є наявність біля неї розвіданого у 2008-2011 роках Виноградівського родовища. ДКЗ України
протоколом від 27 жовтня 2011 р. №2431 затвердила запаси глин Виноградівського родовища по
категоріях, у кількості, тис м3: А – 309,0; В – 662,0; С1– 709,0; разом А+В+С1 – 1 680,0 тис. м3. На
даний час Виноградівське родовище не розробляється у зв’язку із неможливістю переведення
сільськогосподарських земель в промислове призначення. Проте, надалі це родовище може
розглядатися, як сировинна база проектного заводу по виготовленню цегли, черепиці та
керамічних виробів. Дана альтернатива є найбільш ефективною як з економічної, технологічної,
так і екологічної точок зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативному
впливі на навколишнє природне середовище, а також безпечною з точки зору розташування
житлової забудови.
Територіальна альтернатива 2: Не розглядалася. Розгляд місця провадження планової діяльності
за територіальними альтернативами є недоцільним.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Роботи з геологічного вивчення надр та дослідно-промислової розробки Виноградівської-2
ділянки глин виконуватимуться за рахунок власних коштів ТОВ "ЕКОІНВЕСТ-УКРАЇНА". В
соціальному плані реалізація проектних рішень матиме позитивне значення і дасть змогу:
забезпечити цегельний завод надійною сировинною базою, створити нові робочі місця для
мешканців села (району), поповнити місцевий бюджет, в першу чергу, за рахунок обов’язкових
відрахувань у вигляді податків та інших зборів, збільшити обсяги виробництва будівельної
кераміки (цегли, черепиці та керамічних виробів) в регіоні та за рахунок здорової конкуренції
сприяти зниженню їх цін на ринку.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа Виноградівської-2 ділянки глин, на якій планується геологічне вивчення,
складає – 28,86 га. На ділянці планується виконати наступний комплекс геологорозвідувальних
робіт: складання проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт;
топогеодезична зйомка ділянки в масштабі 1:1000; буріння орієнтовно 35-ох пошуковорозвідувальних свердловин, глибиною від 10м до 60м. Обсяги буріння складуть біля 900-1000 пог.
м; комплекс геологорозвідувальних робіт: спеціалізоване обстеження ділянки; геологічне
обслуговування бурових робіт; відбір проб із керну свердловин (150-170 проб); гамма-каротаж
свердловин; інженерно-геологічні, гідрогеологічні та геофізичні дослідження у свердловинах;
лабораторні роботи з фізико-механічних досліджень кернових проб, кераміко-технологічні та
напівзаводські дослідження сировини, а також петрографічні, хімічні і спектральні аналізи,
радіаційно-гігієнічна оцінка сировини; камеральні роботи по складанню проміжного геологічного
звіту за результатами пошукових робіт з підрахунком запасів по категорії оцінки С1; складання та
затвердження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки; досліднопромислова розробка; камеральні роботи, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних
кондицій, складання заключного геологічного звіту; затвердження запасів корисної копалини по
промислових категоріях (А+В+С1) у ДКЗ України.
Термін початку геологічних робіт І квартал 2020 р., завершення ІІ квартал 2024 р.
Поклади корисної копалини необхідно розвідати для забезпечення сировиною проектного
цегельного заводу. Річна потреба в сировині складає 75,0 тис. тон, або 38,0 тис. м3. Очікувані
розвідані запаси глинистої сировини повинні скласти не менше 2,5 млн. м³, що забезпечить
цегельний завод на 50 років виробництва керамічної продукції. Супутніх корисних копалин на
ділянці не передбачається.
За складністю геологічної будови, умов залягання корисних копалин, Виноградівське
родовище глин (цегельної сировини) буде віднесено до 1 групи родовищ.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1: Геологорозвідувальні роботи із вивчення ділянок виконуються
згідно вимог Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр до родовищ глинистої сировини ДКЗ України. Дослідно-промислова
розробка виконується згідно Положення про порядок організації та виконання досліднопромислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Дотримання
екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й територіальних
обмеження згідно діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП-173, дотримання нормативів ГДВ
та ГДК. Планова діяльність не повинна спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
- дотримання містобудівних умов та обмежень;
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони;
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1: При розробці родовища всі заходи з інженерної підготовки та
захисту проектованої території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів,
підтоплення тощо) будуть розроблятись з урахуванням результатів інженерно-геологічного
вишукування та наявної інфраструктури. Встановлення попереджувальних, захисних та
огороджувальних конструкцій, облаштування майданчику для стоянки, дрібного технічного
ремонту і обслуговування транспорту (спецтехніки), облаштування місць тимчасового зберігання
відходів, встановлення біотулетів, заходи щодо захисту ділянок розробки від підтоплення та
забруднення поверхневих водойм зливовими водами. Маркшейдерсько-геологічні роботи
здійснюватимуться спеціалістами підрядного підприємства.
щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1: Джерелами впливу на атмосферне повітря будуть - техніка та
механізми при розробці кар’єру. Джерелами утворення відходів є експлуатаційна діяльність
розробки родовища та життєдіяльність працюючого персоналу.
Види можливого впливу на довкілля:
на геологічне середовище: потенційний вплив планової діяльності передбачає порушення
земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих виробок.
на атмосферне повітря: викиди пилу в результаті розкривних та видобувних робіт, а також
продуктів спалювання пального при роботі кар’єрного устаткування та автотранспорту. Крім
цього, при роботі двигунів кар’єрних машин і механізмів, автотранспорту на навколишнє
середовище буде надаватися шумовий вплив.
на водні ресурси: використання вод для питних потреб працівників за рахунок привозної води.
Розробка родовища вплине на поверхневі водойми, в наслідок водовідведення зливових вод з ділянок
розробки.
на ґрунти: відчуження земель під ділянки розробок, селективне зняття родючого шару ґрунту
та використання його для рекультивації, зміна ландшафту із природного на гірничопромисловий.
рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив внаслідок вилучення земель,
підвищеного шуму при роботі по дослідно-промисловій розробці родовища (фактори тривоги
тварин). В зоні розробки родовища відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.
соціальне середовище - вплив допустимий.
техногенне середовище - середовище залишається сталим.
щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядається.
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”)
Друга категорія: пункт 3, частина 3, стаття 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
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)
Транскордонний вплив відсутній.
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 зі ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”
№ 2059-VШ від 23 травня 2017 року.
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, 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 довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного
вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Державною службою геології та надр України
(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
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