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«КАР’ЄР ОСНОВА»__
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

_________________________(код ЄДРПОУ 38878214)__________________________________
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
_________________61102, Харківська обл., м. Харків, вул. Достоєвського, 1____________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
___________________________ тел.: (0572) 528012____________________________________
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи *.
Планована діяльність, її характеристика.
ТОВ «КАР’ЄР ОСНОВА» здійснює видобування піску ділянок №1 та №2
Основ’янського родовища, придатних у якості сировини для приготування будівельних
розчинів.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 1.
Враховуючи природне розташування родовища, його геологічну будову,
гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови, відпрацювання здійснюється по
комбінованій системі розробки з паралельним просуванням фронту робіт.
Зняття ґрунтово-рослинного шару здійснюється бульдозером Т-170 з
переміщенням ґрунтів у відвал.
Видобуток корисних копалин (сухого піску) в кар’єрі здійснюється екскаватором
Hitachi (ємність ковша 1,0 м3) типу пряма лопата з навантаженням в автосамоскиди
КрАЗ 256 (вантажопідйомністю 12,0 т) і транспортуванням на виробництво (відстань
2,5 км).
Видобуток обводнених пісків виробляється земснарядом МЗ-17Е з подачею
гідропульпи на карти намиву магістральним пульповоди.
Технічна альтернатива 2.
Видобуток корисних копалин (сухого піску) в кар’єрі здійснюється екскаватором
Liebherr R-954 (ємність ковша 3,3 м3) з навантаженням в автосамоскиди КрАЗ 256
(вантажопідйомністю 12,0 т.) і транспортуванням на виробництво (відстань 2,5 км).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється в межах спеціального дозволу на
користування надрами Основ’янського родовища №3442 від 29.09.2014 на території
Основ’янського району Харківської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Інші територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються,
оскільки кар’єр розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального дозволу
на користування надрами.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення,
сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Видобуток корисних копалин (сухих пісків) в кар’єрі здійснюється екскаватором
Hitachi типу пряма лопата з навантаженням в автосамоскиди КрАЗ 256.
Видобуток обводнених пісків виробляється земснарядом МЗ-17Е з подачею
гідропульпи на карти намиву магістральним пульповоди.
Балансові запаси станом на 21.08.2018 р складають – 2 422,7 тис. м3, в т. ч. за
категоріями: В – 1 113,2 тис. м3, С1 – 1309,5 тис. м3.
Проектна річна продуктивність кар’єру по корисній копалині 125,0 тис. м3 у т.ч.
сухі піски – 45,0 тис. м3, обводнені – 80,0 тис. м3..
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 та 2
– дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних
джерел;
– акустичне забруднення, розрахунковий гранично допустимий рівень якого в
житловій забудові менше допустимого рівня шуму на території населених місць;

щодо територіальної альтернативи 1
– вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
У відповідності з гірничо-геологічними умовами розробка родовища здійснюється
комбінованим способом. При розробці родовища всі заходи з інженерної підготовки та
захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення
тощо) виконуються з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування та
наявної інфраструктури. Геолого-маркшейдерські роботи здійснюються геолого
маркшейдерською службою підприємства.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерну підготовку і захист території, щодо технічної альтернативи 1
планується здійснювати існуючою інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля заінвентаризовані та
обліковуються на території ведення діяльності у Основ’янському районі Харківської
області, де експлуатуються машини, механізми та стаціонарне обладнання.
атмосферне повітря – технологічне обладнання, кар’єрна техніка та
автотранспорт;
водне середовище – обсяги водокористування;
ґрунти – утворення відходів, та подальше поводження з ними;
рослинний і тваринний світ – опосередкований вплив – присутність людей та
обладнання на технологічних майданчиках;
вплив на клімат і мікроклімат – відсутній;
вплив на техногенне середовище – відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище – можливе перевищення гігієнічних нормативів
допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі, перевищення
санітарних норм допустимого шуму.
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 видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, ч. 3 (видобування корисних
копалин).
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 у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» № 2059-VIII 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 видобування пісків на Основ’янському родовищі, яке здійснюється на
підставі затвердженої проектної документації та згідно спеціального дозволу №3442
від 29.09.2004 р. на користування надрами, що виданий Державною службою геології та
надр України.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”)

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
Міністерства екології та природних ресурсів України,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на
довкілля,
тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

