___________________________________________________________

(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
Приватне підприємство «Агроспецпроект». Код ЄДРПОУ – 31352489._____________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

Інформує про наміри проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 03022, м. Київ, провулок Жуковського, 17/25, тел._____
+38(044) 451-58-26, електронна пошта: agrosp@i.ua. Місце провадження діяльності: вул._____
Жашківська, 32, м. Золотоноша, тел. 095-63-10-894 електронна пошта: g.ing-asp@ukr.net.____
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Перегляд та оновлення умов видобування питних підземних вод (корисні копалини________
загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р.
№ 827) з ділянки «Агроспецпроект» Золотоніського родовища питних підземних вод, яка____
розташована в південно-західній частині м. Золотоноша Золотоніського району Черкаської___
області. Ділянка експлуатується Золотоніською філією ПП «Агроспецпроект» для___________
господарсько –питних і виробничих потреб підприємства (виробництво овочевих консервів)._
Згідно протоколу від 12.07.2018 р № 4439 засідання колегії Державної колегії України по____
запасам корисних копалин при Державній службі геології та надр України ділянці присвоєна_
назва «Ділянка «Агроспецпроект» Золотоніського родовища питних підземних вод».________
Відповідно даного протоколу водозабір на підприємстві буде проводиться на свердловинах №
2,5,7,8,9, свердловини № 1,3 підлягають ліквідаційному тампонажу. Річна продуктивність____
підприємства по видобуванню підземних питних вод згідно проектних показників не________
змінюється та становить 140.5 тис. м3 на рік.___________________________________________
Технічна альтернатива 1

Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання в межах підрахованих та
затверджених запасів води протоколом ДКЗ від 12.07.2018 р № 4439, крім двох свердловин__
№ 1,3 які підлягають ліквідаційному тампонажу. Тампонування свердловин буде проводиться
методом ліквідації стовбура свердловин з метою їх ліквідації та повної ізоляції_водного_____
пласта і запобігання його зараження будь-якими хімічними і біологічними речовинами_______
відповідно до вимог чинного законодавства.___________________________________________
Технічна альтернатива 2
Тампонування буде проводиться за стандартною процедурою а саме тампонування зовнішньої
порожнини за обсадною колоною з метою протекції водного колодязя від верховодки і
ґрунтових вод в ході якої шахта отримує додатковий зовнішній захист від проникнення
хімічних і біологічних речовин відповідно до вимог чинного законодавства.___________
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється на території переробного центру компанії ПП___________
«Агроспецпроект», яким є Золотоніська філія (консервний завод) в межах ділянки__________
«Агроспецпроект» Золотоніського родовища питних підземних вод. Завод та складські______
приміщення переробного центру і свердловини існуючі та розташовані на території 8,5429 га_
за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Жашківська, 32.______________________
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Експлуатаційні запаси родовища затверджені протоколом ДКЗ № 4439, тому розгляд місця__
провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно._________
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення господарсько – питних та виробничих потреб підприємства компанії ПП_______
«Агроспецпроект» для використання свіжої води в основному виробництві консервного______
заводу, сприяє розвитку економічної діяльності регіону, забезпечує робочі місця для________
працездатного населення та сплату податків в бюджети всіх рівнів._______________________
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
ПП «Агроспецпроект» має на балансі сім експлуатаційних свердловин № 1,2,3,5,7,8,9. Дві____
свердловини № 1,3 знаходяться на консервації і підлягають ліквідації. Балансові____________
експлуатаційні запаси підземних вод 1064 м3/добу. Свердловини пробурені на глибину № 1 - _
43 м, № 2 – 42 м, № 3 – 37 м, № 5 - 37 м, № 7 – 43 м, № 8 – 80 м, № 9 – 92 м. Дебіти_________
свердловин становлять № 1 - 15,0 м3 /год, № 2 – 45 м3 /год, № 3 – 35 м3 /год, № 5 – 10 м3 /год,
№ 7 – 20 м3 /год, № 8 – 20 м3 /год, № 9 – 15 м3 /год. Відповідно дозволу на спеціальне________
водокористування погоджено видобуток підземних вод у кількості 141,516 тис. м3 /рік_______
або 1064,52 м3 /добу. Фактичний видобуток підземних вод по водозабірній ділянці__________
«Агроспецпроект» Золотоніського родовища питних підземних вод становить 102,33 тис. м 3__
/рік або 769,75 м3 /добу.____________________________________________________________
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО свердловин, дотримання умов___
дозволу на спеціальне водокористування,_____________________________________________

щодо технічної альтернативи 2
дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО свердловин, дотримання умов___
дозволу на спеціальне водокористування,_____________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1
дотримання меж поясів ЗСО свердловин,______________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
експлуатаційні запаси родовища затверджені протоколом ДКЗ № 4439, тому розгляд місця__
провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно._________
7. Необхідна еколого - інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
на родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що______
відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно___________
ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення_______
проектування», та задовольняють умовам які не допускають забруднення глибинних____
водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою_____
інфраструктурою,__________________________________________________________________
щодо технічної альтернативи 2
інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою,__________
щодо територіальної альтернативи 1
водозабір знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у____________
встановленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013_
«Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та______
передбачено заходи які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів,______
щодо територіальної альтернативи 2
експлуатаційні запаси родовища затверджені протоколом ДКЗ № 4439, тому розгляд місця__
провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно._________
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря – відсутній, водне середовище – обсяги водокористування, ґрунти –_____
відсутній, рослинний і тваринний світ – відсутній, вплив на клімат і мікроклімат – відсутній,__
вплив на техногенне середовище – відсутній,__________________________________________
щодо технічної альтернативи 2
атмосферне повітря – відсутній, водне середовище – обсяги водокористування, ґрунти –_____
відсутній, рослинний і тваринний світ – відсутній, вплив на клімат і мікроклімат – відсутній,__
вплив на техногенне середовище – відсутній,__________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище - вплив позитивний,____________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
експлуатаційні запаси родовища затверджені протоколом ДКЗ № 4439, тому розгляд місця__
провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно._________

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 видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на___
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п.п.3 п. 3 ст. 3 (видобування корисних_____
копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи_
землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок) та п.п.13 п. 3 ст. 3 ( водозабір___
підземних вод, що перевищує 300 м3 /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)
Транскордонний вплив на довкілля 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 ОВД буде виконаний у відповідності до ст.6 ЗУ «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, 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 що
найменше 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 вебсайті 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 (видобування корисних копалин – питна______
підземна вода) по водозабірній ділянці «Агроспецпроект» Золотоніського родовища питних__
підземних вод,____________________________________________________________________
(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
Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА: 18000, м. Черкаси, вул.
Вернигори, 17, тел.: (0472) 63-36-55, Начальнику відділу оцінки впливу на довкілля та
економіки природокористування Лапшиній Марині Фанусівні E-mail: 38715482@mail.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

