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
_____Мале приватне підприємство «АНІ», 14125395___________________________
(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
_______73000, м.Херсон, вул. Р.Люксембург,72__________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

___________________________тел. 095-442-92-49_______________________________________
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Видобування мінеральних природних столових підземних вод Кринківського родовища із
свердловини № 17-470 за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с.Кринки, вул.
О.Вишні, 25а для здійснення господарської діяльності підприємством по забору підземних вод
кількістю 19 м3/добу з метою забезпечення господарсько-питних і виробничих (промисловий
розлив у пляшки в якості мінеральної природної столової води «Таврія») потреб МПП «АНІ».

Технічна альтернатива 1.
Експлуатація Кринківського родовища мінеральних природних столових підземних вод в межах
земельної ділянки, що орендована МПП «АНІ» у Козачелагерської сільської ради строком дії до
10.04.2019 року для здійснення діяльності по видобуванню підземних вод з метою промислового
розливу та господарсько-питних потреб. Об’єкт існуючий, запаси підземних вод по Кринківському
родовищу затверджені ГКЗ України 27.12.2017 р. № 4251, наявні документи дозвільного
характеру.
Технічна альтернатива 2.
У зв’язку з планованим видобуванням мінеральних природних столових підземних вод
Кринківського родовища технічна альтернатива 2 не розглядалася.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива
Херсонська область, Олешківський район, с.Кринки, вул. О.Вишні, 25а. Об’єкт існуючий, площа
ділянки надр 0,58 га, родовище знаходилось у дослідно-промисловій розробці, передбачається
перехід на промислову розробку.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
У зв’язку з планованим видобуванням мінеральних природних столових підземних вод
Кринківського родовища територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою видобування мінеральних природних столових підземних вод Кринківського родовища є
організація високопродуктивного, спеціалізованого, екологічно безпечного виробничого комплексу
по розливу води. Підприємство по видобутку мінеральної природної столової води зможе дати
промисловій сфері області новий поштовх до розвитку, забезпечить нові робочі місця і соціальні
гарантії, створить сприятливу ситуацію для приходу в село Кринки інвестицій, а найголовніше –
налагодиться виробництво за високими стандартами якісної мінеральної природної столової
води, яка необхідна не тільки в Україні, а й за кордоном. Прийняті природоохоронні заходи
забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умові
життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Свердловина № 17-470 пробурена у 2002 році, введена у дослідно-промислову розробку у червні
2011 року. Балансові експлуатаційні запаси за категорією С1 у кількості 19 м3/добу, площа
земельної ділянки 0,58 га, зона санітарної охорони свердловини радіусом 30 м, цех по розливу води
розміром 19 х 10,14 м.
Потреба в ресурсах при експлуатації:
Сировинних – підземні води верхньоміоценового водоносного горизонту гідрокарбонатного
складного катіонного складу з мінералізацією 0,1-0,3 г/дм3 – 19 м3/добу (відповідно дозволу на
спеціальне водокористування № 92/ХС/49д-17 від 03.10.2017 р.
Водних - вода із артезіанської свердловини № 17-470 – 19 м3/добу – 5,7 тис.м3/рік;
Штат – існуючий;
Транспортне забезпечення – власний транспорт та транспорт підрядних організацій;
Потужність підприємства:
- Свердловина № 17-470 – річний обсяг видобутку підземних вод Кринківського родовища – 5,7
тис.м3/рік,
В рамках планованої діяльності передбачається здійснити:

річний обсяг використання мінеральних природних столових вод «Таврія» - 4,95 тис.м3/рік, у т.ч.
- для розливу у ПЕТ тару – 2,74 м3/рік ( ПЕТ пляшки 2,0 л – 100 тис.шт, ПЕТ бутлі 6,0 л – 200
тис.шт, ПЕТ бутлі 18,9 л – 70,9 тис.шт);
- для реалізації через мережу автоматів – 1,0 тис.м3/рік;
- для виготовлення безалкогольних напоїв – 1,21 тис.м3/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Забезпечення концентрацій шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівня шуму, вібрації,
ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики тощо в
межах гігієнічних нормативів, встановлених чинним законодавством України.
щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з планованим видобуванням мінеральних природних столових підземних вод
Кринківського родовища технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання нормативного розміру зони санітарної охорони відповідно СанПін 2640-82
«Положення про порядок проектування та експлуатації ЗСО джерел водопостачання і
водопроводів господарсько-питного призначення». В межах 2-го поясу ЗСО свердловини №17-470
об’єкти, що можуть становити загрозу бактеріологічного забруднення підземних вод відсутні,
старих та недіючих свердловин, які є небезпечними в частині можливого забруднення водоносного
горизонту немає. В радіусі 30 м від свердловини підземні каналізаційні мережі не проходять,
джерел забруднення немає.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з планованим видобуванням мінеральних природних столових підземних вод
Кринківського родовища територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування проведені у необхідному обсязі
згідно з чинним законодавством на момент проектування водозабору та цеху по розливу води.
Проектними рішеннями технологічної схеми розробки родовища та оцінки впливу на навколишнє
середовище передбачено раціональне використання грунту, а також заходи протидії
підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, та охоронні, відновлювальні,
захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з планованим видобуванням мінеральних природних столових підземних вод
Кринківського родовища технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування проведені у необхідному об’ємі
на всіх етапах будівництва водоазбору. Проектними рішеннями забезпечено виконання ДБН,
санітарно-гігієнічних норм і правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з планованим видобуванням мінеральних природних столових підземних вод

Кринківського родовища територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:
Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається;
Повітряне середовище:
Під час ремонтних робіт передбачається короткочасний незначний влив за рахунок викидів
забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, здійсненні зварювальних робіт;
Під час видобування вплив не передбачається;
Водне середовище:
Під час видобування підземних вод водовідбір виконується у відповідності з дозволом на
спеціальне водокористування № 92/ХС/49д-17 від 3.10.201, свердловина облаштована лічильником
турбінним. Підприємство контролює заміри динамічного та статичного рівня води у свердловині
проводить відбір проб на нітратне забруднення, органічні речовини, хімічний, бактеріологічний
та радіологічний аналізи.
-каналізування - санітарно-гігєнічні та виробничі стоки тимчасово надходять до герметичного
вигребу МПП «АНІ» для подальшої передачі на утилізацію спеціалізованому підприємству.
Скидання стічних вод у водні об’єкти немає. Потенційних джерел забруднення підземних та
поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається.
Грунт:
При експлуатації свердловини негативний вплив на грунт не очікується за рахунок запланованих
охоронних заходів:покриття на території передбачене з дрібнозернистого асфальтобетону,
ділянка озеленена та спланована, розробка родючого шару грунту не передбачається.
Рослинний та тваринний світ:
Передбачувана діяльність не матиме негативного впливу на рослинний та тваринний світ, їх
популяції та міграції. Зона санітарної охорони свердловини благоустроєна та озелененена
Території ПЗФ (вищого та нижчого рангів) у межах Кринківського родовища та в зоні впливу
свердловини № 17-470 відсутні.
Навколишнє соціальне середовище:
Видобування підземних вод Кринківського родовища та виробництво мінеральної природної
столової води «Таврія» буде мати позитивний вплив на місцеву економіку через цілорічну роботу
підприємства, зайнятість місцевого населення, податкових надходжень, залучення інвестицій в
економіку Херсонської області.
Навколишнє техногенне середовище:
Свердловина № 17-470, з якої передбачається здійснення забору підземних вод, буде входити до
Кринківського родовища мінеральних природних столових вод. По свердловині у 2011-2017 рр. була
виконана попередня геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів підземних вод.
Згідно з протоколом Державної комісії України по запасах корисних копалин № 4251 від
27.12.2017 р. було прийняте рішення визнати Кринківське родовище мінеральних природних
столових підземних вод підготовленим для подальшого геологічного вивчення та експлуатації на
умовах економічного ризику. Назву групи мінеральної води визнати, як – слабкомінералізована
гідрокарбонатна складного катіонного складу з мінералізацією 0,1-0,3 г/дм3.
Негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, пам’ятки
культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час розробки
Кринківського родовища зневажливо малий або відсутній.
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження
або безпечного захоронення:
Фактично утворені відходи тимчасово надходять до герметичного вигребу МПП «АНІ» для
подальшої передачі на утилізацію спеціалізованому підприємству відповідно до укладених
договорів.

щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з планованим видобуванням мінеральних природних столових підземних вод
Кринківського родовища технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
Обмеження щодо територіальної альтернативи 1 не розглядаються у зв’язку з тим, що
територіальна альтернатива 1 розташована в межах існуючої земельної ділянки МПП «АНІ» на
умовах оренди.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з планованим видобуванням мінеральних природних столових підземних вод
Кринківського родовища територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
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")
Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів, інші втручання в
природне середовище, у тому числі видобування корисних копалин згідно з частиною шостою
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля №2059VIIІ 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
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 у відповідності зі ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля №2059VIIІ 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.
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
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля")
що видається Державною геологічною службою України.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

