
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  
«САНАТОРІЙ «КУРОРТ ОРЛІВЩИНА»  

 код ЄДРПОУ 32286611  
(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  
.              51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. 

Лісна, будинок 32 

.       тел.: +38067 630 66 06, електронна адреса:sekretar_dpsn@i.ua 
(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. 

Видобування мінеральних вод Новомосковського родовища для лікувального 

застосування у санаторно-курортному закладі ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина». 

На підставі наказу Держкомгеології України та АТ «Укрпрофоздоровниця» від 

23.01.1996 р. №5/17 Новомосковське родовище мінеральних вод було передано санаторію 

«Новомосковський» для лікування хворих гастроентерологічного профілю та хворих із 

захворюваннями центральної і периферичної нервових систем. 

До 2015 року видобування мінеральних вод проводилось на підставі спеціального 

дозволу на користування надрами від 31.12.2004 року №3662, наданому дочірньому 

підприємству «Санаторій «Новомосковський» закритого акціонерного товариства 

лікувально-оздоровчих закладів профспілок України. ТОВ «Санаторій «Курорт 

Орлівщина» є правонаступником ДП «Санаторій «Новомосковський» ЗАТ 

«Укрпрофоздоровниця». 

Водозабір складається із свердловин №990 П, №991 П. Мінеральні води 

Новомосковського родовища подані двома бальнеологічними групами:                                  

- середньомінералізовані хлоридні натрієво-калієві мінеральні води без специфічних 

компонентів та властивостей, придатні для внутрішнього застосування, приурочені до 

бучакських відкладень з мінералізацією 5,0-6,5 г/куб.дм. (свердловина №991- П глибиною 

76,0 м.); 



- йодо-бромні хлоридно-натрієві розсоли, придатні для зовнішнього застосування, 

приурочені до тріасових відкладень з мінералізацією 47,0-53,0 г/куб.дм., вмістом йоду 5,0 

мг/куб.дм. і брому 46,0-74,4 мг/куб.дм. (свердловина №990- П глибиною 134,0 м). 

Українським НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України наданий висновок 

№ХД.0113.92 від 30.03.93 р. про лікувальні властивості розвіданих мінеральних вод і 

можливість організації санаторно-курортного водолікування мінеральними водами 

Новомосковського родовища з широким спектром медичних показань. 

Запаси мінеральних вод Новомосковського родовища затверджені Державною комісією 

України по запасам корисних копалин при Держкомгеології України протоколом №221 

від 21.07.94 р. в обсязі 90м3/добу по категорії В+С (для внутрішнього застосування) та 160 

м3/добу по категорії В+С (для зовнішнього застосування). Для Новомосковського 

родовища мінеральних вод у 2003 році були розроблені проекти гірничих відводів Площа 

гірничого відводу для розробки ділянки водоносного горизонту бучакських відкладів 

(свердловина №991 П) складає 1,3 га. Площа гірничого відводу для розробки тріасових 

відкладів (свердловина №990-П) складає 1,5 га. 

Основною діяльністю ТОВ «Санаторій «Курорт «Орлівщина» є надання санаторно-

курортних послуг з використанням природних  лікувальних ресурсів. Підприємство має 

ліцензію на лікувальну практику (Наказ МОЗ України від 16.02.17 р. №155) 

Застосування мінеральних питних вод свердловини №991-П ефективне при лікуванні 

захворювань кишково-шлункового тракту, гепатобіліарної системи, обміну речовин та 

сечовивідних шляхів, а розсольних йодо-бромних вод свердловини №990-П у вигляді ванн 

- при лікуванні захворювань центральної та перифірічної нервової систем, опорно-

рухального апарату, серця, судин, шкіри. Вищезазначене підтверджено бальнеологічними 

висновками, виданими ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної 

реабілітації та курортології МОЗ України»: № 541 від 21.12.18р. на лікувальні води 

свердловини №990-П та №540 від  21.12.18р. на лікувальні води свердловини №991-П 

Територіально ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» розташоване в селі Орлівщина, яке 

являється курортним згідно Переліку населених пунктів, віднесених до курортних, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 28.12.1996 р. за №1576. Територія 

родовища межує з рікою Самара. Ландшафтно-кліматичні особливості району родовища 

придатні для подальшого розвитку клімато-бальнеологічного курорту. 

 

Технічна альтернатива 1. 

Мінеральні води свердловин  №991-П і №990-П видобуваються для лікувального 

застосування. Планований метод розробки родовища – свердловинний. Експлуатаційні 

свердловини №991-П і №990-П були пробурені в межах родовища на стадії його розвідки. 

Видобуток планується здійснювати за допомогою стаціонарних насосів 

GRUNDFOS, встановлених на свердловинах. Режим експлуатації – переривистий 

крановий, максимум до 10 годин на добу роботи електронасосів.  

 

Технічна альтернатива 2. 

Промисловий розлив мінеральної води в пляшки. (Мінеральна вода свердловини 

№991 П під назвою «Новомосковська» внесена до ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. 

Технічні умови» (зміна 11) в 1998 році Вінницьким проектно-конструкторським 

технологічним інститутом Держкомітету України по харчовій промисловості)  . 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Місце провадження планованої діяльності ТОВ «Санаторій «Курорт Орловщина» –  

земельна ділянка площею 5,320 га, що надана в оренду строком на 20 років для 

оздоровчого призначення, відповідно договору оренди з Новомосковською районною 

державною адміністрацією від 15.05.2009, зареєстрованим за №22, про що вчинено запис 

22.05.2009 р. В межах земельної ділянки розміщено Новомосковське родовище 

мінеральних вод. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 



Територіально ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» розташоване в с. Орлівщина, 

яке являється курортним згідно Переліку населених пунктів, віднесених до курортних, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 р. №1576. В зв’язку 

з наявними договором оренди землі для оздоровчого призначення, в межах якої 

розташовані існуючі свердловини, Свідоцтвом про право власності на комплекс 

приміщень санаторію, виданого Новомосковською районною радою 14.11.2000 року на 

підставі Розпорядження голови Новомосковської районної ради від 14.11.2000 року за 

№206,  зареєстрованого в БТІ  за №152, розгляд альтернативного провадження планованої 

діяльності є нераціональним.     
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається 

збільшенням податкових відрахувань до місцевого бюджету (в тому числі рентної 

плати),створенням робочих місць для місцевого населення та впровадженням нових 

ефективних методів для масового та доступного оздоровлення громадян України.  

Реалізація передбачених заходів дозволить забезпечити дотримання екологічних та 

санітарно-гігієнічних нормативів та мінімальний залишковий вплив господарської 

діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення. 
 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Потужність ТОВ «Санаторій  «Курорт «Орлівщина» складає 280 ліжок цілорічного 

функціонування та 296 ліжок – сезонного функціонування. 

Комплекс санаторно-курортного закладу розміщується у двох секторах: 

господарському (група комунально-господарських приміщень) та лікувальному (4 спальні 

корпуси, курортна поліклініка, бювет). Курортна поліклініка містить ванний зал на 10 

ванн, душову залу, кабінети підводного душу-масажу, кабінет кишкових зрошень. 

Водозабір складається із свердловин: №990 П, №991 П. 

Географічні координати свердловини №990 П: північна широта – 48о39'53", східна 

довгота – 35о20'06", географічні координати свердловини №991 П: північна широта – 

48о39'53", східна довгота – 35о20'06". Свердловина  №990 П (абсолютна відмітка гирла 

+54,19м), що обладнана на тріасовий водоносний горизонт, пробурена колонковим 

способом і має глибину 134 м. До глибини 80 м свердловина пробурена діаметром 244 мм, 

далі до забою діаметром 132 мм. В інтервалі 0,0-80,0 м свердловина обсаджена трубами 

діаметром 168 мм. В інтервалі 88,3-130,3 м встановлена перфорована колона діаметром 

108 мм. Довжина фільтра 42 м, відстійник в інтервалі 130,3-132,0 м. Свердловина  №991 П 

(абсолютна відмітка гирла +54,0м), що обладнана на бучацький водоносний горизонт, 

пробурена колонковим способом і має глибину 76 м. До глибини 54,7 м свердловина 

пробурена діаметром 244 мм, далі до забою діаметром 112 мм. В інтервалі 0,0-54,7 м 

свердловина обсаджена трубами діаметром 168 мм, в інтервалі 54,7-76,0 м вона без 

фільтрова. В інтервалі 58,3-60,0 м компресором виконана видувка піску для формування 

каверни. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

- експлуатацію свердловин здійснювати лише за наявності спеціального дозволу 

на користування надрами та дозволу на спецводокористування; 

- водні ресурси – дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; 

- поводження з відходами – організація місць тимчасового зберігання та передача 

всіх видів утворених відходів спеціалізованим підприємствам відповідно до 

Закону України «Про відходи». 

щодо технічної альтернативи 2 
- ті ж самі обмеження, що і для технічної альтернативи №1.  

щодо територіальної альтернативи 1 
- дотримання санітарних заходів в межах поясів зон охорони Новомосковського 



родовища, затверджених рішенням Дніпропетровської обласної ради від 16.10.98 р. №68-

3/ХІІІ; 

- дотримуватись вимог ст. 48 Земельного кодексу України. 

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається . 
 

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

щодо технічної альтернативи 1 
Попередня та детальна розвідка мінеральних вод з метою їх оцінки експлуатаційних 

запасів були виконані Павлоградською ГРЕ ДГП «Донбасгеологія» на підставі 

пооб’єктного плану ГРР на 1991 р. та заявки Дніпропетровського об’єднання санаторно-

курортних закладів профспілок №10-06/458 від 21.12.1990 р. В процесі розвідки були 

виконані бурові, каротажні, роботи та дослідно-фільтраційні дослідження на цільові 

водоносні горизонти та їх гідрохімічне випробування, режимні спостереження 

бальнеологічні дослідження. Відповідний звіт був складений у 1993 р. 

Запаси мінеральних вод Новомосковського родовища затверджені Державною комісією 

України по запасам корисних копалин при Держкомгеології України протоколом №221 

від 21.07.1994 р. в обсязі 90 м3/доб. по категорії В+С ( для внутрішнього застосування) та 

160 м3/доб. по категорії В+С ( для зовнішнього застосування) терміном на 27,5 років. 

Технологічна схема експлуатації Новомосковського родовища розроблена ГП 

«Укргеокаптажмінвод» і затверджена в установленому порядку 10.03.95 р. 

щодо технічної альтернативи 2 
та ж, що і для технічної альтернативи №1 

щодо територіальної альтернативи 1 
проект округу і зон санітарної охорони Новомосковського родовища розроблений 

ГП «Укргеокаптажмінвод» і затверджений рішенням Дніпропетровської обласної ради від 

16.10.98 р. №68-3/ХІІІ. 

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1  
атмосферне повітря: - викиди забруднюючих речовин при експлуатації комунально-

господарських приміщень; можливий вплив - забруднення атмосферного повітря 

внаслідок викиду забруднюючих речовин (тверді суспендовані частинки, двоокис азоту, 

оксид вуглецю, парникові гази та ін.); 

водне середовище, джерела впливу: - водопостачання підприємства здійснюється 

питною водою із мереж централізованого постачання  для лікувальних потреб 

використовуються мінеральні води та розсоли Новомосковського родовища. Відведення 

господарсько-побутових та виробничих (після лікувальних ванн) стічних вод на існуючі 

очисні споруди біологічної очистки; скид очищених  та знезаражених стічних вод у озеро 

Крилівське, а далі в р. Самара.; 

ґрунти: джерела впливу відсутні; 

геологічне середовище: джерела впливу відсутні; 

соціальне середовище, джерела впливу: - планована діяльність позитивно вплине 

через зайнятість місцевого населення, збільшення бюджетних надходжень, а також 

можливість масового та доступного оздоровлення громадян;  

рослинний і тваринний світ – стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі 

діяльності, істотним чином не зміниться; 

клімат і мікроклімат: джерела впливу відсутні;  

навколишнє техногенне середовище – порушення експлуатаційної надійності 

довколишніх техногенних об’єктів не передбачається. 

щодо технічної альтернативи 2  



ті ж самі, що й для першої технічної альтернативи, проте  вплив на атмосферне 

повітря більш значний, ніж при технічній альтернативі 1 за рахунок  додаткового викиду 

від цеху розливу мінеральних вод.  

щодо територіальної альтернативи 1  
Санаторій «Курорт «Орлівщина» та Новомосковське родовище мінеральних вод - 

об’єкти існуючі в межах земельної ділянки, наданої для оздоровчого призначення.    

 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”) 

Планована діяльність об'єкту відповідно ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть 

мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:  

абзац 1 п. 3 ч. 3: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого 

значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих 

їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; 

абзац 3 п. 12 ч 3: курортні містечка та готельні комплекси поза межами населених 

пунктів місткістю не менше як 100 номерів або площею 5 гектарів і більше;  курортні 

містечка та готельні комплекси в межах населених пунктів місткістю не менше як 50 

номерів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або 

водовідведення; курортні містечка та готельні комплекси на територіях та об’єктах 

природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; оголошення природних територій 

курортними.  
 

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) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис 

основних характеристик планованої діяльності; 

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля; 

- інформація про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі; 

- інформація про метеорологічні та кліматичні характеристики в місці здійснення 

планованої діяльності; 

- інформація про наявність об’єктів історико-культурної спадщини; 

- опис впливу планованої діяльності на довкілля; 

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного 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  



Спеціальний дозвіл на користування надрами Новомосковського родовища, (ст. 

16 Кодексу України про надра, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 
№615);_______________________________________________________________________ 

 (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) 

         Рішення про оголошення природних територій курортними (ст. 11 Закону України 

«Про курорти»,______________________________________________________________________ 

вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

 

що приймається обласною радою за поданням обласної державної адміністрації. 
(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: 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 49000, м. Дніпро, пр.. 
Олександра Поля, 1, тел. (056) 742-89-80, 742-88-59, e-mail: info@adm.dp.gov.ua 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, вул. 
Лабораторна, 69, Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua   

097 599 76 05; 096 512 94 24 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  

контактна особа) 


