Додаток 2
до Інформаційної довідки про Порядок
передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля
________25 .04. 2018 р.
_
(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)
_________2018425673
____
(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
Виробниче управління житлово-комунального господарства (Виноградівське ВУЖКГ)
в м. Виноградів Закарпатської області, код ЄДРПОУ 03344332
(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
90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Комунальна, 6,
тел./факс: (03143)2-28-32, 2-44-65_______________________________________________
(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 видобування питних підземних вод (корисні копалини
загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994
р. №827) Виноградівського родовища з метою централізованого водопостачання
м. Виноградів Закарпатської області.
Початок експлуатації Виноградівського родовища з 1987 р. Починаючи з 2003 р.
родовище експлуатується Виноградівським ВУЖКГ на підставі спеціального дозволу на
користування надрами наданого Мінекології України від 09.10.2003 № 3239 строком на 15
років.
Водозабірні свердловини №1, №2, №3 утворюють лінійний ряд з відстанями між
ними 50 м.
Над свердловинами облаштовані каптажні споруди колодязного типу з діаметром
бетонних кілець 2 м. Висота каптажних споруд 4 м., вони обваловані землею та поверхня
задернована. Підлога в каптажних спорудах забетонована. Санітарний стан каптажних
споруд хороший. Свердловини обладнані манометрами, лічильниками, засувками,
скидовими трубами та приямками для утилізації води. На свердловинах ведуться
регулярні гідрогеологічні та гідрохімічні спостереження, результати яких заносяться до
спеціальних журналів. Спостереження ведуть фахівці Виноградівського ВУЖКГ.
Всі експлуатаційні свердловини обладнані глибинними занурювальними насосами.
Свердловини №1, №2, №3 обладнані насосами ЕЦВ-12-160-100, які керуються
електрощитовим автоматичним обладнанням типу ТК 112/5Рн. Свердловина №2
обладнана насосом 8АЕК-10-160-100, який керується станцією плавного запуску.
Електронасоси опущені на металічних трубах діаметру 150 мм, на фланцевих з'єднаннях,
глибина встановлення насосів - 20 м. На гирлі свердловин водопідйомні труби через
коліно з'єднані із металевою трубою діаметром 200 мм. Від свердловин, через систему
колодязів, в яких розташовані водолічильники, засувки та інше обладнання, металевими
трубами вода подається до двох основних транспортних магістралей діаметром 400 м.
безпосередньо до споживачів.
Річний видобуток питних підземних вод з Виноградівського родовища у 2017 р.
склав 1138,1 тис. м3.
Технічної альтернативи водопостачання м. Виноградів на даний час немає.
Технічна альтернатива 1:
Не розглядається. Існуючий об’єкт, Виноградівське родовище питних підземних вод
з експлуатаційними запасами 30 тис. м3/добу (Протокол УТКЗ № 8540 від 07.12.1973)
повністю забезпечує існуючі та перспективні потреби централізованого водопостачання
м.Виноградів.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності - Виноградівське родовище питних
підземних вод, яке було розвідане у 1972-1973 рр., під час пошуків водозабору для
організації централізованого водопостачання м. Виноградів Закарпатської області.
Розташоване в трьох км на південний схід від міста Виноградів. На надзаплавній терасі
правого берега широкої долини р. Тиса, в алювіальних відкладах заплави було розкрите
захоронене русло, в якому залягає водоносний горизонт питних підземних вод та з
значними експлуатаційними запасами.
Географічно – це територія в адміністративних межах Виноградівського району.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1:
Не розглядається. Діючий об’єкт - Виноградівське родовище питних підземних вод
повністю забезпечує потреби водоспоживачів м. Виноградів.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається, в першу

чергу, організацією надійного безперебійного забезпеченням населення якісною питною
підземною водою, створенням робочих місць для населення, яке проживає в межах даного
адміністративного району та 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 Виноградівського родовища становить близько – 0,32 км2. Станом на
01.04.2018 року загальний фонд складають три водозабірні свердловини №1, №2 та №3.
Водозабірні свердловини утворюють лінійний ряд з відстанями між ними 50 м, повздовж
теперішнього русла р. Тиса.
Експлуатаційні запаси Виноградівського родовища питних підземних вод
затверджені УТКЗ станом на 01.10.1973 р. в наступних обсягах:
балансові: по кат.А - 10 тис. м3/добу;
по кат.В – 20 тис. м3/добу.
Разом : А + В – 30 тис. м3/добу
Протокол (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин УТКЗ)
від 07.12.1973 № 8540, м. Київ.
З 2003 р. родовище експлуатується на підставі спеціального дозволу на користування
надрами від 09.10.2003 № 3239 строком на 15 років.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Видобуток питних підземних вод в обсягах не більше затверджених
експлуатаційних запасів;
максимальне допустиме зниження рівня підземних вод 3,32 м нижче поверхні
землі;
забезпечення та дотримання розроблених санітарних заходів в межах І-го, ІІ-го та
ІІІ-го поясів ЗСО (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 1987 року. На родовищі використовується
закрита система забору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам та
задовольняють умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.
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:
Водозабір знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у
встановленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.574:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»
та передбачено заходи які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.
щодо територіальної альтернативи 1:
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:

Виноградівське родовище питних підземних вод залягає в межах надзаплавної тераси
правого берега р. Тиса. Має прямий гідравлічний зв'язок з теперішнім руслом р. Тиса.
Основне живлення промислового водоносного горизонту відбувається за рахунок
берегової інфільтрації. Це підтверджується зниженням рівня підземних вод всього на 3,32
м. при відборі 10000 м3/добу;
атмосферне повітря – відсутній;
водне середовище – обсяги водокористування;
ґрунти – утворення відходів, та подальше поводження з ними;
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”)
Видобуток питних підземних вод Виноградівського родовища 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 та ч. 13 (водозабір підземних вод,
що перевищує 300 м3/добу) ЗУ “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 ОВД відповідає ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року та Додатку 4 до Постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026 «Про затвердження Порядку передачі
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».
При написанні звіту планується провести гідрогеологічні розрахунки допустимого
зниження для оцінки можливого ризику виснаження водоносних горизонтів. Надання
запиту у Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації на інформацію про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі. Звіт включатиме клімат і мікроклімат, повітряне середовище,
геологічне середовище та гідрогеологічні умови, 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 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 спеціального дозволу на видобування питних
підземних вод Виноградівського родовища для централізованого водопостачання м.
Виноградів (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)

