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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Липчанблок», код ЄДРПОУ 22098117
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місце знаходження: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул.
Вакарова, 54, тел. (03142) 5-16-45, 77-115, 0975899204, директор Сабадаш Катерина
Йосипівна, e-mail:http//lypchanblok@ukr.net,
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Продовження видобування цегельних глин Липчанського родовища розташованого в
1.5 км на північний захід від с. Липча в Хустському районі Закарпатської області.
Спеціальний дозвіл на користування надрами № 3382 від 05.08.2004 р.
Технічна альтернатива 1.
Транспортна система розробки родовища відкритим способом з паралельним
переміщенням фронту робіт і внутрішнім відвалоутворенням.
Технічна альтернатива 2.
Транспортна система розробки родовища відкритим способом з паралельним
переміщенням фронту робіт і зовнішнім відвалоутворенням.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
територіальна альтернатива 1.
Родовище розташоване в 1.5 км на північний захід від с. Липча Хустського району
Закарпатської області на землях Липчанської сільської ради. Наявний договір оренди
землі від 03 березня 2006 р., загальною площею 9,324 га, договір укладено на 49 років
(орендодавець Липчанська сільська рада Хустського району, орендар ТзОВ «Липчанблок»
(кадастрові номери земельної ділянки: 2125385201:01:019:0001 (тип власності:
комунальна власність, цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості для розробки кар’єру цегельного заводу, площа:
5.1 га), 2125385201:01:019:0002 (тип власності:комунальна власність, цільове
призначення: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа: 4.224 га).
територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки родовище діюче і
експлуатується (спеціальний дозвіл на користування надрами № 3382 від 05.08.2004 р.).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Корисна копалина родовища використовується підприємством для виготовлення
цегли. При діяльності підприємства по розробці родовища та виготовленню цегли
забезпечується робочими місцями місцеве населення, сплачуються податки, рентна плата
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та екологічні платежі. Діяльність підприємства направлена на забезпечення сировиною
високої якості будівельну галузь, що позитивно впливає на соціально-економічний стан
області.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Липчанблок» - гірничо-видобувне
підприємство по видобутку і переробці цегельних глин (кар’єр на Липчанському родовищі
цегельних глин та цегельний завод). Родовище розташоване в 1.5 км на північний захід
від с. Липча на землях Липчанської сільської ради. Вперше Липчанське родовище
цегельних глин розвідане Закарпатською геологорозвідувальною експедицією в 1989 році.
Розробка родовища проводиться з 2002 року.
ТзОВ «Липчанблок» здійснює розробку Липчанського родовища цегельних глин
відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 3382 від 05.08.2004 р.
(вид корисної копалина – глина, площа об’єкта, території 19,5 га). Санітарно-захисна зона
витримана. Гідрогеологічні спостереження встановили, що глини, що є корисною
копалиною, безводні. Продуктовою товщею (корисною копалиною) на Липчанському
родовищі є: глина жовто-бурого кольору потужністю пласта до 5.3 м, придатна для
виробництва цегли; глина темно-сірого потужністю до 15 м. Сумарна потужність яких
коливається від 2.5 до 19,9 м.
Згідно протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин №4033
від 09.08.2017 станом на 01.01.2017 запаси глин загальнодержавного значення
Липчанського родовища затверджені в кількості: балансові категорія А – 286 тис.м3, В –
618 тис.м3, С1 –177 тис.м3, разом 1081 тис.м3; умовно балансові А – 78 тис.м3, В – 121
тис.м3, С1 –702 тис.м3, разом 901 тис.м3; всього 1982 тис.м3.
Загальна площа кар’єру складає 17,0 га. Розробка родовища проводиться
одноковшовим екскаватором ЕО-4321 з ковшом ємністю 0,85 м3 при роботі «зворотньою
лопатою». Грунтово-рослинний шар породи розкриву покрівлі корисної копалини
розробляється бульдозером на базі трактора Т-170. Грунтово-рослинний шар, потужністю
0.2 м, бульдозером згрібається в тимчасові відвали поздовж під’їзної автодороги для
подальшого використання. Річна виробнича програма кар’єру 36 тис.м3 згідно проекту
розробки першої черги. Транспортування корисної копалини з кар’єру на завод
здійснюється автосамоскидами КрАЗ–256, КамАЗ-5511 вантажопідйомністю 10 т.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно діючого
законодавства України. Санітарно-епідеміологічні обмеження встановлюються за
нормативами граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу.
Екологічні обмеження: при експлуатації об’єкту дотримуватись нормативів чинного
природоохоронного законодавства: викиди забруднюючих речовин в атмосферу повинні
здійснюватися при наявності Дозволу на викиди та не перевищувати граничнодопустимих
нормативів; відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності,
повинні передаватись іншим організаціям, відповідно до попередньо укладених договорів,
для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення,
видалення; водокористування здійснювати за наявності дозволу на спецводокористування,
виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження: експлуатацію об’єкту здійснювати згідно з чинними
нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; дотримання вимог до
організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); рівень акустичного забруднення
не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі
встановленої СЗЗ. Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки. Підприємство,
на даний момент, проводить розробку кар’єру із дотриманням всіх вище наведених умов
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та бере на себе зобов’язання і надалі виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту
діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов
безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного
законодавства.
щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання вимог природоохоронного
законодавства, розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1. Наявні існуючі автомобільні дороги та об’єкти
інфраструктури підприємства.
щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1. Передбачається використання існуючої
інфраструктури підприємства.
щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається.
Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин під час розкривних робіт,
видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів
кар’єрної техніки та в процесі обслуговування. В процесі виробничої діяльності в
атмосферне повітря потрапляють такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту, оксиди
вуглецю, ангідрид сірчистий. З урахуванням реалізації природоохоронних заходів, вплив
підприємства характеризується як допустимий.
Водне середовище: вплив планованої діяльності на водне середовище
знаходитиметься в межах допустимих норм.
Ґрунти: тимчасове порушення геологічної будови (природного рельєфу поверхні з
утворенням кар’єрної виїмки), виїмка та переміщення розкривних порід в межах
проектного кар’єру. Після закінчення розробки кар’єру буде проведена рекультивація
відпрацьованої ділянки, у результаті якої буде відновлено родючість ґрунтів.
Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого
майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.
Рослинний і тваринний світ: реліктові рослини та рослини, що знаходяться під
охороною (Червона книга) на прилеглих територіях та в межах впливу кар’єру відсутні.
Залишкові впливи очікуються у межах допустимих.
Заповідні об’єкти: території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах площі
проектованого кар’єру відсутні. Проект не зачіпає землі природних заповідників,
національних парків або інших об'єктів заповідного фонду.
Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній
Навколишнє соціальне середовище: підвищення зайнятості місцевого населення,
збільшення відрахувань до бюджету в тому числі і місцевого.
Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.
Відходи: в результаті виробничої діяльності утворюються виробничі та побутові
відходи. Всі категорії відходів, включно з твердими побутовими відходами, тимчасово
зберігаються у закритих контейнерах на обладнаних майданчиках та передаються на
утилізацію та захоронення спеціалізованим підприємствам відповідно до договорів.
Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення знаходитиметься в
межах допустимих нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи
керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого
природоохоронного законодавства. Проведення будь-яких додаткових заходів щодо
запобігання або зменшення фізичних видів дії на довкілля не доцільне.
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щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1. Соціальне середовище, джерела впливу:
недотримання розміру санітарно-захисної зони виробництв, можливий вплив перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в
атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого
звукового тиску на межі житлової забудови.
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 ”)
Планова діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля згідно із пунктом 3, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» №2059-VII від 23 травня 2017 року
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)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
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 із 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
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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 продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами
Липчанського родовища цегельних глин розташованого в 1.5 км на північний захід від с.
Липча в Хустському районі Закарпатської області, 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 облдержадміністрації,
88000, м. Ужгород пл. Народна,4, тел. 0312(616701), e-mail:central@ecozakarpat.gov.ua,
контактна особа Урись Ігор Омелянович.
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