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(автоматично генерується програмними засобами
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____________________________________________
(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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ
«ГРІНЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 40993811)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 44000, Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул. Незалежності, буд. 3В
директор – Поляков В.В..
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Видобування сапропелю на Крушинецькій ділянці в якості сировини для отримання добрив
Технічна альтернатива 1
ТОВ «Гріненерго» має діючий спеціальний дозвіл №5032 від 28.08.2019 року на геологічне
вивчення сапропелю в якості сировини для отримання добрив, на підставі якого зараз проводиться
геолого-економічна оцінка для затвердження запасів в ДКЗ України.
Корисною копалиною є поклад сапропелю (пізньоголоценові й сучасні озерні біогенні
нашарування) потужність 2 м в середньому, желеподібна речовина зеленувато-коричневого кольору,
придатний для добрива.
Проектом передбачається розробка сапропелю шарами рівномірно по всій поверхні. Видобування
відбувається екскаватором з наступним навантаженням і транспортуванням до виробничої бази.
Технологічна схема включає перелік послідовних операцій із застосуванням спеціалізованого
обладнання і устаткування, а саме: за допомогою спеціалізованої техніки (екскаватор), здійснюється
діставання сапропелю у сирому вигляді із землі, та вантажиться до спеціальних ємкостей для
транспортування до місця переробки. Прибувши до місця переробки, видобути сапропель
вантажиться до спеціального обладнання, в якому з сировини видаляється вологість до необхідного
рівня, видаляються неоднорідні домішки (залишки деревини, каміння та інше), та сапропель
подрібнюється до стану однорідної маси. Після даних процедур, сапропель пакується та фактично
готовий до транспортування споживачеві.
Технічна альтернатива 2
Видобування сапропелю гідравлічним методом та транспортування його пульпопроводом до
виробничої бази.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

ТОВ «Гріненерго» за власні кошти на даний момент проводить геолого-економічну оцінку
Крушинецької ділянки, з метою отримання спеціального дозволу на користування надрами та
подальшої розробки родовища сапропелю.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Крушинецька ділянка знаходиться у 0,3-0,4 км на захід від села Крушинець Любомльського
району Волинської області. Згідно спеціального дозволу №5032 від 28.08.2019р. на геологічне
вивченя сапропелю в якості сировини для отримання добрив має наступні географічні координати та
в межах площі 64,88 га.
Географічні координати родовища:
№№ з/п № кутової точки
1
2
3
4
5
6

T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6

Північна широта

Східна довгота

51°24'38"
51°25'00"
51°24'59"
51°24'57"
51°24'45"
51°24'38"

24°02'03"
24°01'44"
24°02'28"
24°02'46"
24°02'46"
24°02'40"

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2
Оскільки планована діяльність з видобування сапропелю розглядається у межах контуру запасів
корисних копалин та площі, визначеної спеціальним дозволом, тому територіальна альтернатива 2 не
розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності, перш за все, полягає у
забезпеченні споживачів органічним добривом на основі сапропелю, що є цінною органічною
сировиною багато направленого використання, яке сприяє відновленню родючого шару грунту та
збільшує родючість грунту, здатне конкурувати з рядом інших органічних добрив, що реалізуються
як в сільському господарстві, так і в різних галузях промисловості.
Забезпечення потреб в сировині, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах
адміністративного району, зростання зайнятості місцевого населення на роботах з видобування
сапропелю, сплата податків та зборів до місцевого бюджету ( в т.ч. сплата рентних платежів).
5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа ділянки Крушинецька становить 64,88 га. З метою геологічного вивчення
сапропелю в якості сировини для отримання добрив, ззатвердження запасів ДКЗ України за
промисловими категоріями Державною службою геології та надр України наданий спеціальний
дозвіл на користування надрами № 5032 від 28.08.2019р. Загальні запаси ділянки сапропелю будуть
наведені у звіті.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних і територіальних обмежень згідно
діючих нормативних документів, що направлені на охорону навколишнього середовища та
покращення екологічних умов в регіоні. Відведені під розробку ділянки використовувати лише за
прямим призначенням та передбачити рекомендації про подальше використання відпрацьованих
ділянок (риборозведення, лісонасадження, сільське господарство).
Планована діяльність не впливає на стан здоров’я місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
- польове обстеження земельної ділянки передбачених для видобування сапропелю;
- інженерно-топографічні вишукування;
- доставка на об’єкт необхідних механізмів;
- організація служби протипожежної охорони.
щодо технічної альтернативи 2

− аналогічно до технічної альтернативи1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- атмосферне повітря – планована діяльність не має постійних джерел викидів забруднюючих
речовин у атмосферне повітря. Під час розробки на родовищі використовуватиметься техніка та
обладнання з дотриманням технічних характеристик виробника;
- водне середовище – планована діяльність передбачає використання технічного справного і
налагодженого устаткування, з якого виключається витікання паливно-мастильних матеріалів.
Дотримання основних вимог та рекомендацій санітарної служби та органів екологічного та
гірничотехнічного контролю.
- ґрунти – планована діяльність передбачається у межах визначених Спеціальним дозволом на
користування надрами. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації встановленого обладнання не
відбувається. Об’єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у грунт.
Газові викиди не вплинуть на хімічний склад ґрунту.
- рослинний і тваринний світ – негативний вплив планованої діяльності може проявлятися у
наявності шумового впливу на тваринний світ, який є короткостроковий.
- клімат та мікроклімат – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті
планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні
виділення теплоти, інертних газів, вологи.
- техногенне середовище – матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну та культурну
спадщину – негативних впливів не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2
− аналогічно технічній альтернативі1.
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 з видобування сапропелю на Крушинецькій ділянці належить до другої
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та
підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 3 частини 3 статті 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 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»
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 будьякі 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 Висновок
з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерство енергетики та захисту довкілля 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 Міністерство енергетики та захисту довкілля України (відділ оцінки впливу
на довкілля); адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; електронна пошта:
m.shimkus@menr.gov.ua; тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64,
контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна.

