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(Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання
_________________________________________
(Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «ОРУС» ЄДРПОУ 19339942
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –підприємця,
ідентифікаційний код)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
79069, м. Львів, вул. Шевченка, 317 б. Львівська область, Телефон - (032) 255 98 78; e-mail: orus@ukrpost.ua
(місцезнаходження юридичної особи або місце фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика.
Видобування підземних мінеральних вод (корисна копалина загальнодержавного значення, згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. №827) з ділянки Шутин (дж. №2) Менчул-Верхньобистрянського
родовища, що розташована на східній околиці с. Верхній Бистрий Міжгірського району Закарпатської області, для
забезпечення сировиною заводу розливу мінеральних вод.
Технічна альтернатива 1.
Водозабір Шутин представлений джерелом № 2, яке обладнане промисловим каптажем для забору підземних
вод з тріщинуватих порід еоцену (водоносний комплекс у флішових відкладах палеогену). Для експлуатації
родовища в каптажі встановлені засоби відбору та обліку підземних вод відповідно до оцінених і затверджених ДКЗ
України експлуатаційних запасів.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення потреби в сировині
(мінеральній воді) заводу розливу.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Планована діяльність здійснюється в с. Верхній Бистрий Міжгірського району Закарпатської області. Каптаж
джерела №2 лежить на східній околиці села, в правому борту долини р. Бистра, земельна ділянка відведена для
обслуговування водозабору, об'єкт існує.
Територіальна альтернатива 1.
Силами ТзОВ НВФ "ОРУС" проведено геологічне вивчення з дослідно-промисловою експлуатацією МенчулВерхньобистрянського родовища, про результати якого складений звіт з
геолого-економічної оцінки
експлуатаційних запасів підземних мінеральних вод. Запаси підраховані по джерелу №2 на ділянці Шутин в
кількості 246 м3/добу, які затверджені протоколом ДКЗ України № 4350 від 12.04.2018 р. та за ступенем вивченості
віднесені до категорії "В", класу ІІІ. Відповідно до цього планується подальша розробка родовища, тому розглядати
територіальну альтернативу №2 місця провадження планованої діяльності недоцільно.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети,
покращенням економічної ситуації регіону. Розлив мінеральної води з екологічно благополучних районів дозволяє
забезпечити населення якісною продукцією, яка може використовуватись як з профілактичною метою, так і для
щоденного споживання.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо)
Експлуатація водозабору Шутин здійснюватиметься джерелом №2, який облаштований відповідною
інфраструктурою, що належить ТзОВ НВФ «ОРУС».
На джерелі збудована типова каптажна споруда, яка забезпечує його експлуатацію в режимі природного
розвантаження.
Каптажна споруда обладнана засобами обліку, її конструкція забезпечує надійний захист джерела від бідь-якого
проникнення сторонніх. Ділянка водозабору Шутин впорядкована згідно з вимогами чинних санітарних норм:
довкола встановлений та обгороджений І пояс санітарної охорони. Середня продуктивність водозабору 391,2
м3/добу, річна продуктивність підприємства з видобування експлуатаційних запасів мінеральних вод 89,8 тис. м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
– дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;
– дотримання умов спеціального водокористування;
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
– дотримання меж поясів ЗСО.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На ділянці родовищі використовується закрита система забору та передачі мінеральної води споживачам, яка
відповідає сучасним вимогам. Каптажна споруда побудована та облаштована відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Це забезпечує оптимальне
функціонування водозабору, його надійну охорону, а режим експлуатації запобігає виснаженню чи псуванню
підземних вод і сприяє раціональному використанню відведеної земельної ділянки
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається через її відсутність
щодо територіальної альтернативи 1
Водозабір знаходиться на землях лісового фонду, на ділянку укладений договір на встановлення земельного
сервітуту згідно з чинним законодавством. Ділянка водозабору Шутин впорядкована відповідно до чинних
санітарних норм: довкола встановлений та обгороджений І пояс ЗСО відповідно до розробленого проекту та має
такі розміри: довжину з півночі на південь 35 м, а з заходу на схід – 38 м. Площа території першого поясу 1170 м2.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

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
• не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
• соціальне середовище – відсутній;
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, п. 3 ч. 3 (видобування корисних копалин) та п. 3 ч. 13 (водозабір підземних
вод, що не 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 у
відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Клімат і мікроклімат. Повітряне середовище.
Геологічне середовище. Поверхневі та підземні води. Ґрунти, рослинність, тваринний світ. Техногенне середовище.
Соціальне середовище

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 попереднім абзацом;
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 цій 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 унікальний 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 та 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 – (мінеральні підземні води)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

на ділянці Шутин Менчул-Верхньобистрянського родовища, 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:
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 І. О.

