___________________________________________
(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 готельно-ресторанний комплекс
«Камелот» (ТОВ ГРК «Камелот»), код ЄДРПОУ 37637629
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
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
89411, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Кам’яниця, вулиця Жовтнева,
будинок 15, тел. 0312 733903.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у бурінні проектних свердловин №1-пр, №2-пр
Ділянки надр «Замкова площа» з метою виявлення підземних вод.
Підстава користування надрами - спеціальний дозвіл на користування надрами з
метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища
корисних копалин загальнодержавного значення ділянки надр «Замкова площа», де
розташовані свердловини №1-пр, №2-пр, виданий Державною службою геології та надр
України від 05 листопада 2021 року № 5297.
Мета користування надрами: геологічне вивчення підземних вод, у тому числі
дослідно-промислова розробка родовища, затвердження запасів ДКЗ України за
промисловими категоріями.
Технічна альтернатива 1. Буріння свердловин буровим верстатом з
електроприводом.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: в адміністративному відношенні Ділянка
надр «Замкова площа», де розташовані свердловини №1-пр, №2-пр підземних вод,
знаходиться в південно-східній околиці села Кам’яниця Ужгородського району
Закарпатської області, на лівому березі р. Уж.
Географічні координати проектованих свердловин №1-пр, №2-пр Ділянки надр
«Замкова площа» підземних вод:
Географічні координати:
Система координат WGS84
Св.№1-пр
Св.№2-пр
0
’
’’
ПнШ
48 40 58,272
48040’58,402’’
0
’’
СхД
22 24’25,582
220 24’25,172’’
Інтераційний перерахунок з системи координат WGS84 в Pulkovo42
ПнШ
48040’59,640’’
48040’59,770’’
СхД
220 24’31,980’’
220 24’31,570’’

територіальна альтернатива 1: Не розглядається, у зв’язку з тим, планована
діяльність буде здійснаватися на території та в межах спеціального дозволу на
користування надрами.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний
вплив від даної планованої діяльності визначається, організацією зайнятості місцевого
населення, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. в сплаті рентних платежів),
раціональним використанням наявних розвіданих гідромінеральних ресурсів, організацією
оздоровлення та лікування населення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Буріння пошукових свердловин буде проводитись відповідно до складеної
проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт. Буріння
передбачається амбарним способом, проектною глибиною до 1000 м з використанням
бурового верстату дизельний приводом.
У радіусі 15 км від Ділянки надр «Замкова площа» знаходяться відомі родовища
мінеральних та термальних вод, а саме: Ужгородське, Дравецьке, Лісарнянське, Нижнє
Солотвинське, які використовуються у бальнологічній та оздоровчій сфері.
Ділянка належить до Закарпатського артезіанського басейну, який характеризується
сповільненим водообміном і малою мінералізацією підземних вод. Водоносні горизонти
сарматського та баденського регіоярусів приурочені до пісковиків, конгломератів.
Глибина залягання водоносних шарів – 220-650 м. З глибиною мінералізація і
температура води збільшується. Цей водоносний комплекс є об’єктом пошуків та
розвідки мінеральних та субтермальних вод на площі робіт.
Буріння проектованих свердловин №1-пр, №2-пр планується з метою виявлення
мінеральних та теплоенергетичних вод. Проектні водозабірні споруди будуть
розташовані за 411м від русла р. Уж. Загальний експлуатаційний дебіт проектних
свердловин очікується в обсязі 160 м3 /добу.
Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу
запасів корисних копалин України, що надається у користування: назва родовища Ділянки надр «Замкова площа», де розташовані свердловини №1-пр, №2-пр наведені у
спеціальному дозволі на користування надрами.
Додатком 2 до Угоди про умови користування надрами з метою геологічного
вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення від 05 листопада 2021 №5297 визначена Програма робіт
геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення підземних вод Ділянки надр «Замкова площа», де
розташовані свердловини №1-пр, №2-пр, до складу якої входить: складання проектнокошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт; буріння
пошукових свердловин; комплекс геологорозвідувальних робіт; лабораторні і
технологічні випробовування; складання та затвердження у встановленому порядку
проекту дослідно-промислової розробки; дослідно-промислова розробка; камеральні
роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних
кондицій; затвердження запасів корисної копалини.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
при бурінні свердловин встановлюється санітарно-захисна зона. Порядок
встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені Державними санітарними
правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом
Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996. Обмеження планової
діяльності проводити у відповідності до чинного Законодавства України.
вміст шкідливих речовин в повітрі – в межах ГДК;
рівень шуму – в межах норми;
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
розробляється та виконується комплекс технологічних, технічних, організаційних
рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи споруд. Ведеться первинний облік

відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам; проведення топографогеодезичних, інженерно-геологічних та екологічних вишукувань виконуватимуться в
необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального
використання природних ресурсів; проведення охоронних, відновлювальних та захисних
заходів, а саме зняття родючого шару ґрунту з метою наступної рекультивації згідно
ГСТУ 41-00032626-00-023-2000. Для здійснення контролю рівня забруднення
навколишнього середовища на ділянці розташування родовища здійснюватиметься
моніторинг стану атмосферного повітря. Персонал виробничих підрозділів проходить
періодичне навчання та атестацію з правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони
навколишнього середовища.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
- ґрунт – негативний вплив під час роботи будівельно-монтажної техніки; атмосферне повітря – викиди шкідливих речовин під час проведення робіт; під час роботи
будівельної техніки; - водне середовище – вплив відсутній; - рослинний та тваринний світ
– помірний вплив; - вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний
вплив; - навколишнє техногенне середовище негативний вплив – вплив відсутній; - клімат
і мікроклімат – вплив відсутній
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 буріння свердловин належить до другої категорії видів
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля - стаття 3, частина 3, пункт 1 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р. №2059-VIII.
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
відповідно до вимог ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059VIII 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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що
зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля.
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 буде Висновок з оцінки
впливу на довкілля в якому обґрунтовується допустимість провадження планованої
діяльності, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської
облдержадміністрації.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”, 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 Ігор Омелянович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа

