Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
________________________
(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 "СОБІ"
(ТОВ "СОБІ")
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ - 16476986
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
04176, м. Київ, вулиця Електриків, будинок 4
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
ТОВ "СОБІ" планує видобування корисних копалин Копачівського родовища та зміну
цільового призначення земельних ділянок на яких розташоване родовище на землі для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами /Код КВЦПЗ: Секція J 11.01/
Копачівське родовище розташоване на земельних ділянках з наступними кадастровими
номерами:
3223184200:08:003:0091;
3223184200:08:003:0073;
3223184200:08:003:0094;
3223184200:08:003:0093.
Технічна альтернатива 1.
Гірничогеологічні умови Копачівського родовища сприятливі для розробки по
транспортній системі з використанням одноківшевих екскаваторів і автомобільного
транспорту. Корисна копалина буде транспортуватись на цегельний завод та іншим
користувачам цегельної сировини (в тому числі, породи розкриву на зовнішній відвал та для
заходів рекультивації).
У зв'язку з тим, що корисна копалина і породи розкриву відноситься до м'яких, вони
будуть розроблятись без буровибухових робіт.
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи № 2 розглядався роторний метод розробки родовища.
Виїмка корисної копалини роторним екскаватором здійснюється вертикальними та
горизонтальними стружками. При валовій розробці і селективній виїмці глин застосовують
розробку вертикальними стружками, а відпрацьовування забою та зачищення підошви забою горизонтальними стружками. Добута глина надходить на стрічковий конвеєр і останнім
подається у транспортні засоби.
Видобуток глин включає операції: підготовку кар'єру до розробки, розробку глин і
навантаження її на автомашини.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Копачівське родовище знаходиться в Обухівському районі Київської області, на
південно-східній околиці с. Копачів.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

В якості територіальної альтернативи розглядався варіант відмови від реалізації
планованої діяльності. Зазначена альтернатива не розглядається, так як планована діяльність з
видобування корисних копалин відбуватиметься у межах контурів підрахованих (розвіданих)
запасів корисних копалин.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення
місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в регіоні,
забезпечення сировиною будівельної галузі, зайнятості місцевого населення.
Економічний вплив планової діяльності відображається зарахуванням рентної плати за
користування надрами, сплатою орендної плати та місцевих податків.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа Копачівського родовища – 7,2 га.
Вид корисної копалини: суглинок, глина мергельна.
Орієнтовна кількість запасів корисних копалин на початок розробки родовища:
Суглинок: А+В+С1 – 518 (А-77; В – 101; С1 -340) тис. м3;
Глина мергельна: А+В+С1 – 830 (А -132; В – 116; С1 – 582) тис. м3
Параметри планованої діяльності із зміни цільового призначення земельних ділянок на
яких розташоване родовище на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами будуть
визначені документацією із землеустрою.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення
впливу фізичних факторів;
здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються
в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;
заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів
для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;
не допускати експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів та установок, у
викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи;
передбачити заходи спрямовані на вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих
речовин і відходів або повну їх ліквідацію;
передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації,
знешкодження або розміщення;
передбачити заходи по запобіганню та недопущенню перевищення встановлених рівнів
акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого фізичного впливу на
навколишнє природне середовище і здоров'я людини;
передбачити технології, які забезпечують охорону вод від забруднення, засмічення і
вичерпання, попередження їх шкідливої дії;
влаштування по периметру ділянки системи нагірних канав для перехвату стічних
атмосферних і талих поверхневих вод;
заборона виїзду транспорту з території кар’єру без пилоподавлення;
робота двигунів на холостому ходу з метою зменшення викидів для неорганізованих
джерел викидів в атмосферне повітря;
постійний нагляд за станом кутів відкосів з метою виключення їх обвалу;
виконання правил протипожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи № 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- обмеження планованої діяльності щодо санітарно-захисної зони;
- дотримання обмежень визначених статтями 86 – 89 Водного кодексу України під час
проведення робіт на землях водного фонду, у межах прибережних захисних смуг та
водоохоронних смугах водних об'єктів;

- виконання заходів з охорони земель та обмежень у використанні земель, передбачених
документацією із землеустрою;
- дотримання містобудівних умов і обмежень визначених містобудівною документацією;
- дотримання обмежень в межах охоронних зон електричних мереж.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтернативі 2 планована діяльність не
реалізується.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування будуть виконуватися в
необхідному обсязі згідно чинного законодавства.
Інженерно-геологічна підготовка території.
Водовідведення.
Складування розкривних порід.
Дороги внутрішнього використання та для вивезення продукції.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи № 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки
безпеки і виробничої санітарії; організація і відведення дощових і талих вод.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтернативі 2 планована діяльність не
реалізується.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин в процесі видобування корисної
копалини, роботи автотранспорту, обладнання тощо.
Геологічне середовище (надра) - потенційний вплив планованої діяльності на геологічне
середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення
відкритих гірничих виробок.
Водні ресурси – водокористування шляхом використання вод для задоволення
технологічних потреб надрокористувача - забір води із застосуванням споруд або технічних
пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами. Для
господарсько-питних потреб буде використовуватись привізна вода;
Ґрунт – зняття та перенесення родючого шару грунту; забруднення грунтів
нафтопродуктами від несправної техніки;
Земельні ресурси - вилучення земель у тимчасове користування для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що
пов'язані з користуванням надрами.
Шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від техніки та обладнання під час
проведення видобувних робіт.
Рослинний світ – внаслідок здійснення планованої діяльності можливий незначний
допустимий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів
рослинного світу на прилеглій до родовища території.
Тваринний світ - планована діяльність не матиме суттєвого негативного впливу на
тваринний світ.
Природно-заповідний фонд та екологічна мережа: планована діяльність не матиме
негативного впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти та структурні
елементи екомережі.
Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність не матиме
суттєвого негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.
Поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з
санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження
планованої діяльності будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної
безпеки спеціалізованим організаціям.
щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи № 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Рослинний та тваринний світ – порушення в межах кар’єру вторинної рослинності та
змінення звичайних місць мешкання тварин, а також незначне уповільнення біохімічних
процесів рослин прилеглої території.
Навколишнє соціальне середовище – планована діяльність буде мати позитивний вплив
на місцеву економіку через цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого населення,
податкових надходжень, залучення інвестицій в економіку регіону.
Земельні ресурси – використання земельних ділянок для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з
користуванням надрами.
Навколишнє техногенне середовище – вплив на промислові, житлово-цивільні і
сільськогосподарські об’єкти та інші елементи техногенного середовища під час видобування
незначний та допустимий.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтернативі 2 планована діяльність не
реалізується.
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 ТОВ "СОБІ" 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 частини 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” - видобування
корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються
землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним
цільовим використанням;
пункт 2, частина 3, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (зміна
цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення
відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї
статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель).
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)
Планована діяльність по видобуванню корисних копалин Копачівського родовища не
спричиняє значного шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх
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 оцінки впливу на довкілля у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» № 2059-VІІІ 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.
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 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 рішеннями про провадження даної планованої діяльності
буде:
- рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
зміну її цільового призначення, що видається органами виконавчої влади, місцевими
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, відповідно до вимог
Земельного кодексу України;
- спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою
геології та надр України, відповідно до вимог Кодексу України про надра.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, 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:
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А; eko.koda@ukr.net, тел. (044)279-01-58;
eko.koda@ukr.net; директор Департаменту - Киреєва Вікторія Станіславівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

