22 березня 2018р.
(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)

2018322376
(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
Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства міста Ужгорода», код ЄДРПОУ 03344326

_________________________________________________________________
(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
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Митна, 1, 88000; тел./факс: (0312) 64-35-03; e-mail:
kanc@voda.uz.ua; код ЄДРПОУ 03344326

_________________________________________________________________
(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.
Продовження видобутку КП ―Водоканал м.Ужгорода‖ прісних підземних вод
ділянки Минай, ділянка Галоч не розробляється. Вода із експлуатаційних свердловин
забирається глибинними насосами, глибина встановлення насосів 30-35 м. Від
свердловин по збірних водоводах вода подається у резервуари чистої води, перед якими
проводиться її знезараження зрідженим хлором. З резервуарів вода забирається насосами
станції ІІ підйому і по трьох нитках магістрального водогону подається у міську мережу
об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу м. Ужгорода, з одній
із трьох ниток водогону подається в мережу с. Коритняни, с.Часлівці, с. Кінчеш. Технічної
альтернативи видобутку води від наявної на даний час немає.
Технічна альтернатива 1:
не розглядається (об’єкт існуючий, експлуатаційні запаси прісних підземних вод
ділянки Галоч в кількості 24 тис. м3/добу, ділянки Минай в кількості 45 тис. м3/добу

затверджені ДКЗ СРСР в 1990 році; згідно з технологічною схемою експлуатація
родовища продовжується наявним фондом видобувних свердловин).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності визначено наявністю на даній території
родовища прісних підземних вод, географічно – це територія в адміністративних межах
Ужгородського району.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1:
не розглядається (об’єкт існуючий, площа ліцензованої ділянки Минай становить
близько – 4 км2, площа Галоч – 0,65 км2).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається
створенням робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного
району, сплатою податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів).
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа Минай Ужлаторицького родовища у межах ліцензованої ділянки становить
близько – 4 км2, площа Галоч – 0,65 км2. Станом на 01.03.2018 року загальний фонд
свердловин становить 21 свердловину, в т.ч. 15 експлуатаційний, 3 режимні, 3 виведені з
експлуатації. Ділянка Галоч не розробляється.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
максимальне допустиме зниження рівня підземних вод 35,7 м;
дотримання розмірів першого та другого поясів зони санітарної охорони;
використання земель другого поясу зони санітарної охорони виключно для
сінокосіння;
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
експлуатація родовища здійснюється з 1972 року, тому інженерна підготовка і захист
території здійснюється існуючою інфраструктурою;
прийняті рішення при експлуатації забезпечують раціональне використання
земельних ресурсів;
щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1:
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
внаслідок видобутку в селах, що оточують водозабір Минай, знижуються рівні
підземних вод, що призводить до повного або часткового зникнення води в криницях
місцевих жителів;
зниження рівня підземних вод зменшує вологість ґрунтів, знижує їх оглеєність і
поліпшує водно-повітряні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, що в свою чергу
позитивно впливає на рослинний покрив. Вплив на тваринний світ – відсутній;
потенційні джерела забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних вод
відсутні.
щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1:

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”)
видобуток прісних підземних вод ділянки Минай належить до другої категорії видів
діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (пункт 3, частина 3 стаття 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
Клімат і мікроклімат. Повітряне середовище. Геологічне середовище. Поверхневі та
підземні води. Ґрунти, рослинність, тваринний світ. Техногенне середовище. Соціальне
середовище.
Відповідно 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 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 строку дії спецдозволу на видобування підземних вод
ділянок Минай та Галоч Ужлаторицького родовища для господарсько-питного
водопостачання м.Ужгорода (спецдозвіл на користування надрами).
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України ―Про оцінку впливу на довкілля‖)

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 Ігор Омелянович____________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа

