______________________________
(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 «АЛЬФА ПЛЮС»,
код ЄДРПОУ 32207342
(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 «АЛЬФА ПЛЮС»,
юридична адреса:
20031, Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Жовтнева, 26а,
0 (67)986-35-04.
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємства
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається розробка Талалаївського родовища граніту на
площі 8,9 га. Спосіб розробки – відкритий (кар’єрний) з буро-вибуховими роботами.

Система розробки – транспортна з паралельним просуванням фронту гірничих робіт та
зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Видобувні роботи ведуться одним
уступом висотою 10-12 м. (Згідно проекту (на перспективу) передбачено проводити
видобувні роботи чотирма уступами висотою 10-12м (+217,0, +207,0, +197,0, +187,0 ).
Річна продуктивність кар’єру – 275,0 тис. м3/рік.
Технічна альтернатива 1. Проведення видобувних робіт безвибуховим методом із
застосуванням невибухових руйнуючих засобів (НРЗ).
Технічна альтернатива 2. Виробництво діюче, здійснюється у відповідності до чинного
робочого проекту та дозвільних документів. У зв’язку з цим, в якості технічної
альтернативи 2, розглядається нульова альтернатива - відмова від продовження
видобування гранітів. Відмова від продовження видобування гранітів для виробництва
щебеню призведе до зупинення передбачених робочим проектом робіт з розробки та
рекультивації кар’єру, затоплення гірничої виробки, неможливості реалізації проекту
рекультивації кар’єру та зупинки виробництва щебеню, що негативно вплине на розвиток
підприємства, призведе до скорочення робочих місць, зменшення надходжень до
бюджету, погіршення економічної, соціальної та .екологічної ситуації в регіоні

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Талалаївське родовище знаходиться в Христинівському районі Черкаської області на
відстані 0,15 км. на північний захід від с. Талалаївка на землях запасу Талалаївської
сільської ради.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
У зв’язку з тим, що родовище існуюче, розвідане, запаси затверджені ДКЗ України
(Протокол від 11.05.2017 р. №3922) і має географічну прив’язку, територіальна
альтернатива не розглядається.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. не
розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний
характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень грошових коштів
у бюджет району, села та області, що сприятиме розвитку державних, соціальних,
господарських програм (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами, орендної
плати за землю), поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі,
забезпечення сировиною галузі будівництва, зайнятості місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Розробка і експлуатація Талалаївського родовища гранітів розпочата у 1978 р.
Корисна копалина родовища - граніт. Загальна площа кар’єрного поля складає 8,9 га.
Площа згідно акту про надання гірничого відводу з метою розробки Талалаївського
родовища гранітів виданого 23.10.2007 року становить 9,09 га. Запаси корисних копалин
затверджені протоколом ДКЗ від 11.05.2017 р. №3922 та становлять 1223,3 тис. м3. Річна
продуктивність кар’єру – 275,0 тис. м3/рік. Термін забезпеченості підприємства запасами
становить 11 років.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
- дотримання нормативного розміру СЗЗ;
- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі населених пунктів;
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на межі санітарно-захисної зони;
- відпрацювання корисної копалини в межах затверджених запасів;
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового
зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою
небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з
подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод.
щодо технічної альтернативи 2 - не розглядаються.
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Для належного захисту території розробку родовища необхідно виконувати з
урахуванням таких основних вимог:
- максимального збереження ґрунтово-рослинного шару;
- відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів
прилягаючих територій.
щодо технічної альтернативи 2 - не розглядається.
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядається.
8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути:
вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти,
шумове навантаження, утворення відходів, рослинний та тваринний світ.
щодо технічної альтернативи 2 - не розглядається.
щодо територіальних альтернатив 1, 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”)
Відповідно до ч.3 п.3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
планована діяльність із видобування корисних копалин на родовищі площею 8,9 га
належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
впливна довкілля та підлягають оцінці 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)
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.
Проведено дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря,
шумового впливу, геологічне середовище та ґрунти, водне середовище, рослинний,
тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час розробки родовища.
Розроблені заходи по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення
екологічного благополуччя.
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
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 зауваження 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
продовження видобування гранітів відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від
23.10.2007 року №4443 на Талалаївському родовищі (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) та
приведення документації у відповідність.

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 адміністрації, 18000, м. Черкаси , вул. Вернигори, 17,
відділ оцінки впливу на довкілля та економіки природокористування,
38715482@mail.gov.ua, поштова адреса, електронна адреса, тел. (0472) 63-36-55, (0472)
63-09-78

