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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТСЬКІ ЗОРІ" (ТОВ
"КАРПАТСЬКІ
ЗОРІ"),
код
згідно
з
ЄДРПОУ:
33202333, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВ "КАРПАТСЬКІ ЗОРІ", 89600, Закарпатська обл., Мукачівський район, село
Коноплівці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 2, директор – Зарева Ю.І. тел. (0312) 2-22-16,
0503511690.
(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 полягає у видобуванні корисних копалин загальнодержавного
значення (мінеральних, лікувально-столових вод) Неліпинського родовища мінеральних
підземних вод із свердловини № 20 (глибина 180 м) та свердловини № 21 (глибина 103 м).
Зазначені свердловини пробурені як розвідувально-експлуатаційні в 1974 році. Передбачається
експлуатація родовища для забезпечення сировиною заводу для розливу мінеральних вод.
Технічна альтернатива 1
Свердловини будуть експлуатуватися примусовим способом з використанням насосів
(глибина завантаження 70-80 м). Відбір води із свердловин буде нерівномірним і відповідатиме
такому, що встановився за досвідом експлуатації попередніх років.
Дебіти свердловин дають змогу експлуатувати свердловини в стаціонарному режимі із
стабільним пониженням і стійким хімічним складом протягом багатьох років.
Технічна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище експлуатовалося раніше, а також наявна діюча
інфраструктура, технічна альтернатива № 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1 Неліпинське родовище мінеральних підземних вод
розташоване на південній околиці с.Неліпино, Свалявського району Закарпатської області.
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Географічні координати наступні: Свердловина № 20: 48° 33′ 10″ ПнШ,
Свердловина № 21: 48° 33′ 10″ ПнШ, 23° 01′ 41″ СхД.

23° 01′ 48″ СхД.

Територіальна альтернатива 2 У зв’язку з тим, що родовище має затверджені запаси
корисної копалини, географічну прив’язку, альтернатива № 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні населення робочими місцями, крім того,
сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів). Розлив мінеральної води
також дозволить забезпечити населення якісною мінеральною водою, яка може
використовуватись як у лікувальних цілях так і для столового використання.
5.
Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Відповідно до протоколу № 4358 від 19.04.2018р. Державної комісії по запасах корисних
копалин при Державній службі геології та надр України, апробовано станом на 01.03.2018р.
балансові експлуатаційні запаси мінеральної лікувально-столової підземної води
загальнодержавного значення у відкладах чорноголовської світи верхньої крейди
Неліпинського родовища, придатних для розливу в пляшки, в кількості: свердловина № 20 - 10
м3/добу, категорія С1 (код класу 122).
Відзначити наявність у межах Неліпинського родовища (свердловина № 21) запасів
мінеральних підземних вод у кількості 4 м3/добу, промислове значення яких не визначено (код
класу 332).
Свердловинами в інтервалі 49 - 180 м розкрита водозбагачена товща пісковиків
чорноголовської світи. Підземні води вуглекислі, залізисті,
середньомінералізовані
гідрокарбонатні натрієві, слабкокислі-нейтральні, холодні, хлоридні натрієві з мінералізацією
5,63-7,15 г/дм3. Води напірні. Сталий рівень встановився на позначці 3-7 м від поверхні землі.
Режим роботи свердловин № № 20,21– гнучкий в залежності від потреби у воді.
Видобута із свердловин підземна вода подається по водогону до водозбірника, з якого вона
насосом подається на станцію водопідготовки, де проходить додаткову очистку і далі
подається водоспоживачам для використання. Основна частина води, в залежності від
потреб ринку, подається безпосередньо у цех розливу, де фасується у пляшки, ємністю 1,5
дм3.
Заявлена потреба складає 14,0 м3/добу, і використовується для розливу. Фасована вода
реалізується в торгівельну мережу як лікувально-столова під торгівельною маркою
«Свалявська» для щоденного споживання.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних
нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами
тощо.
щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання меж поясів зони санітарної охорони.
щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.
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7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існуюча та прийнята за основу, екологоінженерна підготовка і захист території не потрібен.
щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, територіальна альтернатива 2 не
розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності щодо технічної альтернативи 1 при
експлуатації Неліпинського родовища мінеральних підземних вод на довкілля включають:
- клімат і мікроклімат – впливи відсутні;
- грунт – впливи відсутні;
- геологічне середовище – впливи відсутні.
- повітряне – впливи відсутні;
- водне середовище – в період експлуатації, вплив полягає у водозаборі підземних вод у
кількості 14 м3/добу;
- рослинний і тваринний світ - впливи відсутні.
- заповідні об’єкти – території об'єктів ПЗФ, та території перспективні для заповідання
відсутні;
- навколишнє техногенне середовище – вплив відсутні.
щодо технічної та 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»)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із
ч.3, п.3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 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 який 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 визначається згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
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12.
Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати частковий вплив на окремі
параметри 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 попереднім абзацом;
- 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 цій 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 подавати 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 у оголошенні про початок громадського
обговорення.
13.
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Процедура громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля встановлюється відповідно до
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та зокрема включає:
1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті 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, необхідно вказати унікальний
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 зауважень та пропозицій. У разі отримання
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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.
2. 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 отримання спеціального дозволу на користування надрами Неліпинського родовища
мінеральних підземних вод, що видається Державною службою геології та надр України, та
інші дозвільні документи, які видаються органами державної влади та місцевого
самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства 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 обласної державної
адміністрації. Адреса: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел. (0312) 61-67-01;
e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua . Контактна особа: Урись І.О.
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