
Додаток 2 

до Порядку передачі документації для 

надання висновку з оцінки впливу на 

довкілля та фінансування оцінки 

впливу на довкілля 

 

_____                                                    ______ 
(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 «ЮД К»  

                                                        код ЄДРПОУ 33384219                                                         _ 
 (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 

Юридична адреса: 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, 1.        __ 

Фактична адреса: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Олександра 

Оцупа, 7-Д. 

Телефон: +38056338009;     e-mail: olesya.yudina@udkgazbeton.com       ___________ 
 (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 

Об’єктом планованої діяльності є збільшення видобування води з існуючих 

свердловин №№1, 2, 3, 4 ТОВ «ЮД К», що розташовані по вул. О. Оцупа, м. Дніпро, 

Дніпропетровської області, до  770,0 м3/добу.  

 

 Технічна альтернатива 1. 

Для видобування води технічною альтернативою 1 передбачено збільшення обсягів 

видобування води з існуючих свердловин за допомогою електричних насосів                           _ 
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 

 

 

mailto:olesya.yudina@udkgazbeton.com


Технічна альтернатива 2. 

Технічною альтернативою 2 передбачено прокладання водопровідних мереж та 

перекачування води з р. Дніпро. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Планованою діяльністю передбачається видобування води з існуючих свердловин, 

що знаходяться за адресою вул. О. Оцупа, 7-Д, м. Дніпро, на території проммайданчика 

ТОВ «ЮД К» відповідно до договору оренди землі від 20.03.2012 р., зареєстрованого в 

управлінні Держкомзему за № 121010004000489 (кадастровий номер 

1210100000:09:473:0049, площа – 7,3880 га). 

 

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

 Планованою діяльністю передбачається видобування води з існуючих свердловин, 

що знаходяться на відведеній ТОВ «ЮД К» території з наявним договором оренди землі, 

тому територіальна альтернатива 2 не розглядається. Додаткових земельних площ не 

потребує, але при прокладанні водопровідних мереж необхідне встановлення охоронних зон 

мереж та сервітутів. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Забезпечення виробничих потреб ТОВ «ЮД К», це сприятиме розвитку бізнесу, 

забезпечення робочими місцями працездатного населення, сплата податків до місцевих 

бюджетів.  

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Планованою діяльністю передбачається збільшення видобування води з існуючих 

свердловин ТОВ «ЮД К» до  770,0 м3/добу, або 274,38  тис. м3/рік. 

Підприємство спеціалізується на виробництві ніздрюватих бетонів. Технічні 

підземні води використовуються для організації водопостачання підприємства, вода 

призначена виключно для забезпечення власних виробничих і санітарно-гігієнічних потреб 

підприємства. Видобуті технічні підземні води використовуються для приготування 

бетонних сумішей без попереднього очищення. Вода, що використовується у допоміжному 

виробництві для потреб котельні, поливу зелених насаджень і твердих покриттів та 

утримання виробничих приміщень перед використанням проходить водопідготовку на 

установці зворотного осмосу. 

Водозабір технічних підземних вод складається із 4-х експлуатаційних свердловин 

№№1, 2, 3, 4 глибиною від 31 до 35 метрів, розташованих на території підприємства. 

Свердловини №№ 1, 2, 3 пробурені у 2008 році, а свердловина № 4 – у 2013 році і обладнані 

на водоносний горизонт у пліоцен-неоплейстоценових алювіальних відкладах.  За хімічним 

складом води алювіального горизонту, переважно, сульфатно-гідрокарбонатні або 

хлоридно-гідрокарбонатні кальцієво-магнієві, із сухим залишком, у середньому, 0,7-0,9 

г/дм3, загальна жорсткість, у середньому, 7-10 ммоль/дм3. Продуктивність кожної 

свердловини складає 10,0 м3/год. Розрахунковий термін експлуатації родовищ – 25 років. 

На свердловинах встановлені електронасоси. Планованою діяльністю 

передбачається використання існуючих споруд/обладнання з врахуванням їх фактичного 

стану. 

Режим роботи підприємства – 365 днів/рік. Водозабір підприємства працює у 

переривчастому режимі, в залежності від потреб виробництва. 



6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 Щодо технічної альтернативи 1 

Забороняється засмічення, забруднення підземних вод. 

Санітарна охорона джерел водопостачання в межах І-ІІІ поясів ЗСО (І пояс – 

50 м) та дотримання правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів. 

Виконання та дотримання вимог спеціального водокористування та користування 

надрами. 

Заходи щодо виснаження підземних горизонтів 

 

Щодо технічної альтернативи 2 

 Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних робіт: 

- збереження рослинного шару ґрунту по трасі водогону в місцях його наявності; 

- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановлених ГДК 

населених пунктів при роботі будівельної техніки; 

- дотримання допустимого рівня шуму при роботі будівельної техніки; 

- ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Основні 

положення проектування. 

- Водний кодекс України. 

- Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 

водних біоресурсів» 

Обмеження планованої діяльності при експлуатації водопровідних мереж: 

- встановлення охоронних зон мереж 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання охоронних зон водозабору. 

Шумовий вплив на межі житлової забудови. 

 

 Щодо територіальної альтернативи 2 

Встановлення охоронних зон мереж водопроводу 

Рибозахисні пристрої 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

 Щодо технічної альтернативи 1 

Інженерно-геологічні вишукування, топо-геодезичні вишукування 

Гідрологічний моніторинг рівня води 

Благоустрій охоронних зон свердловин 

 

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної  альтернативи 1, крім того будуть передбачені заходи 

щодо раціонального використання земельних ресурсів та благоустрій території 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Облаштування необхідних огороджень водозабору (охоронних, захисних або 

сигнальних). Дотримання меж поясів зон санітарної охорони.  

 

 Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається (див. п.3) 

 



8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

 Щодо технічної альтернативи 1 

Основний вплив при експлуатації свердловин буде здійснюватися на гідрогеологічне 

середовище, що полягає у видобуванні підземних вод у кількості 770,0 м3 /добу. 

Клімат, мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін клімату та 

мікроклімату. 

Атмосферне повітря – вплив не передбачається.  

Водне середовище – водокористування у встановлених обсягах, водовідведення 

безпосередньо у водні об’єкти відсутнє. 

Ґрунти – не передбачається. 

Рослинний та тваринний світ – не передбачається, заповідні об’єкти в зоні 

впливу відсутні. 

Шумовий вплив – в межах допустимих норм. 

Техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і 

сільськогосподарські об’єкти, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи 

техногенного середовища під час видобутку вод не передбачається. 

 

Щодо технічної альтернативи 2 

Вплив на довкілля буде здійснюватися під час роботи спецтехніки, прокладання 

трубопроводу, від несправної спецтехніки та від утворення відходів. Можливий вплив на 

поверхневий водний об’єкт. 

Клімат, мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін клімату та 

мікроклімату, але можливо незначний, тимчасовий. 

Атмосферне повітря – можливе локальне забруднення пересувними джерелами 

викидів під час здійснення будівельних робіт.  

Водне середовище – вплив від використання води, водовідведення безпосередньо у 

водні об’єкти не передбачається. 

Ґрунти – порушення рослинного шару ґрунту в місцях його наявності. 

Рослинний та тваринний світ – короткострокове погіршення умов проживання 

гідробіонтів, тимчасове погіршення умов існування тварин. Цінних насаджень на 

території не виявлено, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи міграції тварин та 

птахів відсутні. 

Техногенне середовище – можливий тимчасовий негативний вплив на промислові, 

житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, пам’ятки культури, архітектури, 

історії та інші елементи техногенного середовища під час здійснення будівельних робіт. 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання зон санітарної охорони  

 

Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається (див. п.3) 

 

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") 

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 



впливу на довкілля, абз.1 п.3, ч. 3, ст.3, п 14 ч. 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: 

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 у відповідності з 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 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 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 

Спеціальний дозвіл на користування надрами (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.05.2011 № 615  «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів 

на користування надрами») 

Дозвіл на спеціальне водокористування (Постанова Кабінету Міністрів України 

від 13.03.2002 № 321  «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне 

водокористування»)                                                                                                                        _ 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") 

 

що видається  

- Державною службою геології та надр України_____________________________  

- Державним агентством водних ресурсів 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 Дніпропетровської обласної_____ 

        державної адміністрації,  м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 096 512 94 24,_    ___                      

                                                   e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua_ _______________________                                   
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua_

