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20201135112 
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

Видобування мінеральних вод Новомосковського родовища для лікувального 

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

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, місце провадження 
планованої діяльності) 

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). 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. 

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.  

Місце провадження планованої діяльності ТОВ «Санаторій «Курорт Орловщина» 

–  земельна ділянка площею 5,320 га в с. Орлівщина по вул. Лісна, 32, 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. 

2. Суб’єкт господарювання  

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), 
 

51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Лісна, 

будинок 32 



місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця 

.       тел.: +38067 630 66 06, електронна адреса:sekretar_dpsn@i.ua                            . 
 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної  
 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.097 599 76 05; 096 512 94 24 
 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Спеціальний дозвіл на користування надрами Новомосковського родовища, (ст. 16 

Кодексу України про надра, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615), що 
видається Державною службою геології та надр України                 ________________ 

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

«Про курорти», що приймається обласною радою за поданням обласної державної 
адміністрації                                                                                                                           . 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,  

нормативний документ, що передбачає його видачу) 

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 

слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 

але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 

господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 

надані після встановленого строку, не розглядаються. 

 

Громадські слухання (перші) відбудуться  
 

30 липня 2020р. в 11-00 в приміщенні актового залу ТОВ «Санаторій «Курорт 

Орлівщина»  за адресою:  

51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Лісна,  32 
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться              проведення не передбачено 

_______________________________________________________________________________________ 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 

інформації щодо планованої діяльності 
 
 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної  
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  



e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.097 599 76 05; 096 512 94 24  
 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
 
 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної  
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.097 599 76 05; 096 512 94 24  

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 159 аркушах та додатки на 

344 аркушах 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 

також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

АК ТОВ «Санаторій «Курорт «Орлівщина»  за адресою: Дніпропетровська область, 

Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Лісна, буд. 32; контактна особа – 

Биковська Людмила Анатоліївна, тел. +380983931027 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

Орлівщинська сільська рада за адресою: 51215, Дніпропетровська область, 

Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Куйбишева, 1; тел.  0569-37-37-38 
 може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


