__________________2019 р.

№

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає впливу на довкілля
Підприємство об’єднання громадян експлуатаційно-виробниче підприємство
«Учбово-спортивна база «Закарпаття»,
код ЄДРПОУ 02647591
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку
її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкт господарювання
Закарпатська область, м. Берегоо, вул. Корятовича, буд. 1, тел. 066 046 26 88. Код
ЄДРПОУ 02647591
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Видобуток термальних мінеральних вод на ділянці свердловин № 2-т та № 8-т
Берегівського родовища термальних мінеральних вод для забезпечення мінеральною
базою спортивного комплексу.
Технічна альтернатива 1:
Технічної альтернативи немає. Запаси термальних мінеральних вод ділянки оцінені в
Державній комісії по запасах в 1989 р. жовтні 2019 р. планується переоцінка запасів
продовища.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Закарпатська область, Берегівський район, в адміністративних межах міста Берегово
(північна східна частина міста.
Розташування об’єкту господарювання обумовлюється оптимальними геологічними,
гідрогеологічними, геотермальними умовами розкриття продуктивного горизонту,
територіальні альтернативи для яких відсутні.
Територіальні альтернативи не розглядаються (запаси мінеральних термальних вод
ділянки оцінені в Державній комісії по запасах).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності визначається тим, що місцеве
населення зацікавлене у розвитку туристично-рекреаційної (курортної) галузі оскільки
розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% рентної плати за
користування надрами до районних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних
територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем
видобутку) відповідних природних ресурсів. Функціонування спортивно-рекреаційного
комплексу дає додаткові робочі місця.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Максимальний можливий відбір термальних мінеральних вод – до 700 м3/добу. Зазвичай
відбір залежить від пори року і складає 400 м3/добу в холодний період та 100-150 м3/добу
в теплий період року.
Площа відводу земель у довгострокове користування на період експлуатації свердловин,
басейну та комплексу в цілому до 10 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1 – максимальне допустиме пониження підземних вод
визначається тільки параметрами насосного обладнання і сягає 300 м;
дотримання розмірів поясів санітарної охорони та режими їх утримання;
щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1:
Застосовується типова схема обв’язки усть свердловин. Обрано оптимальні маршрути і
довжини трас водопроводів з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об'ємнопланувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням
кліматичних умов району будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів».
На даний час вся інфраструктура учбово-спортивної бази створена і функціонує належним
чином.
Прийняті рішення по експлуатації забезпечують раціональне використання земельних
ресурсів.
Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається
Щодо територіальної альтернативи 1: не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Потенційні джерела забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних вод відсутні.
Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1: 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
Видобуток термальних мінеральних вод ділянки свердловин № 2-т та № 8-т Берегівського
родовища термальних мінеральних вод належить до другої категорії видів діяльності, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (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)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не існує.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Клімат і мікроклімат. Повітряне середовище. Геологічне середовище. Поверхневі та
підземні води. Ґрунти, рослинність, тваринний світ. Техногенне середовище. Соціальне
середовище – Відповідно до ст. 6 Закону України «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, передбаченим абзацом п’ятим цього
пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного в пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінку 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 в 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 оцінку 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 оцінку впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному в 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 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 з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
отримання Спеціального дозволу на видобування термальних мінеральних вод ділянки
свердловин № 2-т та № 8-т Берегівського родовища термальних мінеральних вод, що
видається Державною службою геології та надр України.
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 Закарпатської обласної державної
адміністрації: 88008, м. Ужгород, пл.. Народна, 4. E-mail: central@ecozakarpat.gov.ua. Тел.
(0312) 61-67-01. Контактна особа – Урись Ігор Омелянович.

