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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
- «Видобування питних підземних вод з Троїцького родовища водозабором

філії «Менський Сир» у м. Мена Менського району Чернігівської області»
філії «Менський сир» ППКФ «Прометей»

1. Реєстраційний номер справи з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД)
планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля No 20191162624.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу на

ДОВКІЛЛЯ.
Планована діяльність: «Видобування питних підземних вод з Троїцького

родовища водозабором філії «Менський Сир» у м. Мена Менського району
Чернігівської області» філії «Менський сир» ППКФ «Прометей».

3. Назва суб'єкта господарювання.
Філія «Менський сир» ППКФ «Прометей».
4. 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 (зазначається відповідний пункт і частина статті 3
Закону).

Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля відповідно до пунктів 3, 13, 14 частини 3 статті 3 Закону України «Про. .,- .ошнку впливу на ДОВКІЛЛЯ» .

5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (до О 1 лютого 2019 року -
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Департаменту агропромислового розвитку, екологп та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації):

5 .1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 18 січня 2019 року.

5.2. Оголошення 'про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності із видобування питних підземних вод з
Троїцького родовища водозабором філії «Менський Сир» у м. Мена Менського
району Чернігівської області» філії «Менський сир» ППКФ «Прометей (далі звіт з
ОВД) оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 25 травня 2019 року.

5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з оцінки
впливу на довкілля 25 травня 2019 року.

6. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з оцінки
впливу на довкшля:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Наше
слово» від 2] грудня 2018 року No 51 (10764) та «Деснянська правда» від 10 січня
2019 року № 2 (28668), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Наше слово» від 17 травня 2019 року No 20 (10785) та

..s<Деснянська правда» від 16 травня 2019 року № 19 (28685), копії яких додаються до ..
• u-,

ЦЬОГО звггу.
6.3. Повіломлення про ппановану ліяльність. яка п ілля гас ОВД, з ] 6 січня

2019 року розмішено на офіпійній логниі 01олоL11с111, Менської міської ради
(підтвердженням факту оприлюднення є лист Менської міської ради та
фотоф іксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
1 7 травня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Менської районної
ради (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .
розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:

6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 17 травня 2019 року розміщено в приміщенні уповноваженого. . .територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу . місцевого. .. ..,

адміи.страгивио-теригоріальиоі оди11и11І, шо може
самоврядування
зазнати вппиву.,

. . ..
ВlДПОВlДНОІ

планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 25 січня 2019 року розміщено в приміщенні Менської районної
ради за адресою: вул. Героїв АТО, 6, м. Мена, Чернігівська область.

7. Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на адресу. . . .уповноваженого теригоріальпого органу з ошнки впливу на довкілля зауваження 1... . .
пропозицц від громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,

що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з 18 січня
2019 року по 14 лютого 2019 року.
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Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 21 травня
2019 року по 25 червня 2019 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,... . . . .
пропозицц 1 зауваження від громадськості до уповноваженого територіального. .органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля не надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
планованої діяльності заплановане на 04 червня 2019 року в приміщенні філії
«Менський сир» ППКФ «Прометей» за адресою: вул. Сіверський шлях, 122,
м. Мена, Чернігівська область, громадськість не з'явилась, про що складено акт про. .
неявку представників громадськості.

1 О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.
N2 Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), Зміст Інформація про розгляд*
№ а також найменування (для юридичних осіб) зауваження чи
п/п особи, що подає зауваження і пропозиції пропозиції

- - - -

* Письмові зауваження і про: юзиції. шо надійшли протягом строку I ромадського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під час
громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення).

11. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
"процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

12. Додатки (викопіювання) на_ аркушах:
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього звіту;
12.2 Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення

письмових зауважень і пропозицій громадськості не додаються у зв'язку із тим, що
протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД письмові
пропозиції і зауваження від громадськості не надходили;

12.3. Акт про неявку представників громадськості тпд час проведення. . .
громадських слухань у процесі ошнки впливу на довкілля.

Начальник відділу моніторингу та
. .

ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохоронних. .
програм та ОІ!ІНКИ ВПJІИRУ на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінку
впливу на довкілля уповноваженого органу)

В.о. директора Департаменту екології
та лриродних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

·.,

(підпис)
В. ГАН)І{Л

(ініціали, прізвище)

(керівник уповноваженого територіального органу)
В.НОВАК

(ініціали, прізвище)

Олена Шатирко (0462) 677-914
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•

на№ 7 від 16.01.2019р.

Директору філії «Менський сир»
Лазірко О.Л.

На Ваш лист повідомляємо, що повідомлення про планову діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля філії «Менський сир» ПП КФ
«Прометей», розміщено в приміщенні Менської міської ради 16 січня 2019
року.

Міський голова

Ввк.: Гамениця С.Ю.
т.2-15-41

Ю.В.Стальниченко
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«КРИМ БУДЕ
НАШ» •••
Таке тверде переконання
мав справжній патріот
Олександр Шумейко. 14•J

ДИРЕКТОР
У 22 РО_КИ
Із 90 прожитих літ Андрій
Терещенко 50 віддав
дітям.

НАЙБЛИ>КЧА ГАЗЕТА

НАWЕСЛО
№51 (10764), п'ятниця, 21 грудня 2018 року http://nslovo.com, http://susidy.city

Шановні наші чumачі!
Лічені дні завuwаюmься до завершення nepeдnвamu на 2019 ріи.

НЕ ГАЙТЕ ЧАСУ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЛИСТОНОW А&О В ПОWТОВІ ВІДДІЛЕННR.
6удьмо разом у новомуроці - і відтан він оІіов'нзново стане щасливим та вдалим ІUІН ножноrо!

НА СВЯТО МИКОЛАЯ Mfll З&VВАЮТЬСR!
Нагородження пере
можців конкурсу на
кращий лист святому
Миколаю відбулося
19 грудня в районній
дитячій бібліотеці.
Дітвора читала свої
послання, отриму
ючи за це не лише
оплески, а й омріяні
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21 lрудня 2018 року НАWЕёіЇО

ПОВІДОМЛЕННЯ
, про плановану ДПUІЬНість,

яка 'підлягає оцінці впливу на довкіnпя
ФІЛІЯ •МЕНСЬКИЙ СИР» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ПРОМЕТЕЙ»,
код ЄДРПОУ 30668980,

інформує про намір провадити планованудіяльність
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкт господарювання
01010, Київська область, м. Киів, вул. Івана Мазепи, буд. 10-А.

Контактні номери телефонів: (04644) 2-22-21, (04644) 2-17-54.
2. Планована діяльність, їі характеристика, технічні аль

тернативи*
Планована діяльність - •Видобування питних підземних вод з

Троїцького родовища водозабором філії «Менський сир- ум. Мена
Менського району Чернігівської області».

Характеристика планованоїдіяльності - планується видобування
питних підземних водз метоюзабезпечення власних потреб підпри
ємства. Вода використовується в якості сировинидля виробництва
сирута молочних виробів, а такождля господарсько-питних потреб
підприємства.

Водозабір складається з трьох експлуатаційних свердловин.
Свердловина №-1 пробурена на глибину 103,0 м, свердловина №-2
пробурена на глибину 86,0 м, свердловина №3 пробурена на гли
бину560,0 м. Конструкція свердловин забезпечує захист підземних
вод від забруднення з поверхні. Кожна з свердловин обладнана
сітчастим фільтром, глибинним насосом типу ЕЦВ. Поверхня водо
забору рівна окультурена. Подача води здійснюється череззакриту
герметичну систему. .

Режим експлуатаціїділянки надр-щодобоІ!ий. Працюють сверд
ловини по 10-12 годин на добу. Видобуток води здійснюється в
період з січня по грудень. Фактичне водоспоживання не переви
щує встановленого ліміту споживаної води з підземного джерела,
що регламентується дозволом на спеціальне водокористування.

Технічна альтернатива 1
Свердловини NONO 1, 2 обладнані на підземний водоносний

горизонт у відкладах бучацького регіоярусу еоцену. Водонос
на товща залягає на мергельно-крейдяних відкладах верхньої
крейди. В покрівлі водоносного комплексу залягають водотривкі
мергелі, глини і алеврити київської світи, які ізолюють його від
обводненої четвертинної товщі і обумовлюють напірний характер
його вод. Потужність водотривких порід складає 40-50 м. Най
більшу водність в межах комплексу мають бучацькі різнозернисті
та крупнозернисті піски. Глибина залягання водовмісних пісків
на ділянці надр складає 70-80 м. Потужність бучацьких пісків в
середньому 20 м. П'єзометричні рівні встановлюються на глибині
7,0-14,0 м. Найбільш багатоводна верхня частина водоносного
горизонту - інтервал глибин 73-80 м. Живлення водоносного
комплексу відбувається головним чином за рахунок інфільтрації
атмосферних опадів за межами території, на північно-східному
крипі Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

·"с Свердловина №З обладнана на підземний водоносний горизонту
відкладах нижньої крейди та сеноманських відкладах верхньої крей
ди. Водовмісні породи представлені дрібнозернистими пісками.
Глибина залягання водовмісних пісків наділянці надр складає 514 м.
Потужність крейдових пісків 40,0-45,0 м. Покрівлею водоносного
комплексу служить верхньокрейдова мергельно-крейдяна товща,
підошвою- глини готерив-баррему. Це обумовлює його напірність.
П'єзометричні рівні встановлюються на глибині 23,0 м. Область
живлення водоносного комплексу нижньокрейдових і сеноманських
відкладів знаходиться на північному сході, за межами Чернігівської

,~області на схилах Воронежського кристалічного масиву. Дренується
...• водоносний комплекс на південномузаході, за межами Чернігівської

області, в долині р. Дніпро.
Експлуатаційні запаси питних підземних водТроїцького родови

ща у відкладах бучацького регіоярусу еоцену та відкладах нижньої

о Загальна кількість води, що видобувається на водозаборі під
приємства з свердловин NONO 1-3, за період з 2013 р. по 2018 р.
відповідно становить 571,67-95,43 тис. мз/рік, при цьому серед
ньодобовий водовідбір складає 1566-261 мз/добу. Багаторічний
середньодобовий водовідбір складає 881 мз/добу.

Тобто водовідбір зі свердловин не збільшується і знаходиться в
межах діючого дозволу на спеціальне-водокористування.

Свердловина №І глибиною 103 м пробурена в 1981 році. Фактич
ний середньорічний експлуатаційний дебіт її змінюється в межах
4,0-5,0 мз/год. Паспортний дебіт-25,0 мз/год. Статичний рівень- 7 м,
динамічний рівень - 17 м, зниження рівня води в свердловині - 1 Ом,
питомий дебіт- 2,5 мз/год. Робочий діаметр свердловини - 273 мм,
абсолютна відмітка гирла свердловини - 128 м.

Свердловина №2 глибиною 86 м пробурена в 1992 році. Фактич
ний середньорічний експлуатаційний дебіт її змінюється в межах
4,0-25,0 мз/год. Паспортний дебіт- 25 мз/год. Статичний рівень - 14 м,
динамічний рівень- 38 м, зниження рівня води в свердловині- 24 м, пито
мий дебіт- 1,0 мз/год. Робочийдіаметрсвердловини - 273 мм, абсолютна
відмітка гирла свердловини - 128 м.

Свердловина №3 глибиною 560 м пробурена в 1993 році. Фак
тичний середньорічний експлуатаційний дебіт її змінюється в межах
10,0-40,0 мз/год Паспортний дебіт- 40 мз/год. Статичний рівень -
23 м, динамічний рівень -'50 м, зниження рівня води в свердловині
- 27 м, питомий дебіт - 1,5 мз/год. Робочий діаметр свердловини
- 273 мм, абсолютна відмітка гирла свердловини - 128 м.

Устя всіх свердловин знаходяться у закритих приміщеннях на
сосних станцій першого підйому наземного типу, що являють со
бою павільйон розміром ЗхЗ м, влаштований з цегляної кладки. У
конструкції свердловин для ізоляції експлуатаційних водоносних
горизонтів використанодо трьохобсадних колон з повною цемента
цієюзатрубного простору. Для спостереження за рівнем підземних
вод свердловини обладнані п'єзометричними трубками, також
кожна свердловина обладнана манометром, водолічильником,
водовідбірним краном. Гирла свердловин надійно загерметизо
вані, що захищає від попадання дощових і талих вод у водоносний
горизонт. Облік забраної води здійснюється за допомогою водо
вимірювальних приладів типуWРR-UА 100 зі свердловин №№ 1, 2,
З, дані фіксуються в журналі первинного обліку по формі ПОД-11. В
свердловинах на глибині 40-56 М встановлений електропогружний
насос ЕЦВ 8-16-100 - для св. №1, ЕЦВ 8-16-140- для св. №2 та
ЕЦВ 10-60-120 - для св. №З.

За хімічним складом води свердловин №№ 1, ·2 - гідрокарбо
натні кальцієво-магнієві, прісні з мінералізацією від О, 11 до 0,72
г/дмЗ, середньою - 0,5 г/дмз, помірно жорсткі, рН 6,9-7,8. А води
свердловини №З відносяться до гідрокарбонатного натрієвого
типу з мінералізацією 0,34-0,5 г/дмз та рН - 7,8-8,0. Відхилення
від норми не мають.

За мікробіологічними показниками підземні води водозабору
підприємства задовільної якості та відповідають вимогам Держ
СанПіН 2.2.4-171-1 О.

. Вміст радіонуклідіву підземних водах за результатами досліджень
не перевищуєдопустимих рівнів згідно з додатком З ДСанПіН 2.2.4-
171-10, НРБУ-97.

Свердловини №№1, 2, З мають загальну зону санітарної охорони
суворого режиму розміром 100х120 м, яка огороджена від загаль
нозаводської території парканом з сітки-рабиці. Територія в межах
огорожі засіяна травою, посаджені одиночні плодові дерева. В меж
ах т-го поясузса знаходяться приміщення насосної станції другого
підйому та два напівзаглиблені резервуари для води ємкістю по
2000 мз кожний. Площа 1-го поясу зса складає 1,2 га, 2-го поясу
ЗСО складає 50,26 га, З-го поясу зса складає 2503,63 га. Наявні
джерела забруднення в зоні санітарної охорони суворого режиму
відсутні. Санітарний стан території водозабору задовільний.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1
D,.--e:.··--····- -··-······ -·---· ---

діяльності існуючий та в рамках планової діяльності не потребує
знесення будинків та об'єктів інфраструктури.

Щодо технічноїальтернативи 2
Не розглядається.
Щодо територіальноїальтернативи 1
Вплив відсутній, оскільки активні і масштабні впливи планованої

діяльності (значне виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін.)
відсутні; виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розпо
всюдженню шкідливих видів фауни і флори - відсутні.

Видобування підземних вод не призводитьдо негативного впливу
на території розташування ділянки водозабору, з якого видобува
ються підземні води.

Щодо територіальноїальтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої

категоріївидівдіяльності та об'єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (за
значити відповідний пункт і частину етапі З Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля») , .

Планованадіяльність належитьдодругої категорії видівдіяльності
та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку
впливу на довкілля», етапі З, частини З, пункту З - видобування
корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які
видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах

. наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим викорис
танням; пункту 1 З - господарська діяльність, що призводить до
скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, та забір води з
водних об'єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує
300 кубічних метрів надобу; пункту 14 - розширення та зміни, вклю
чаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої ді
яльності; встановлених (затверджених) рішенням про провадження
планованоїдіяльності або продовження строків її провадження,

. реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, пере
профілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-1 З цієї
частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля
відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

1 О. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон
ного впливу на довкілля

Згідно з напрямком, технічними характеристиками, місцем про
вадження планованої діяльності, підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу надовкілля немає, Транскордонний вплив
відсутній.

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

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на до
вкілля» з урахуванням сфер, джерел та видів можливого впливу
на довкілля.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для
участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність підлягає оцін
ці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку
впливу н~ 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 надовкілля,

будь-якоїдодаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання,
а також інформації, отриманої від громадськості під час громад
ського обговорення, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перед
баченого попереднім абзацом;
__- враху_ван_н~!3_исновку_ з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
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' (обласn на <:_хилах Воронежського кристалнного масиву. Дре_нуєтьс5! відсутні. Санітарний стан території водозабору задовільний. ~ надання уповнов_аженим органом мотивованого висновку з
водон~нии ком~:~лекс на п1вденномузаход~, за межами Чернігівськоі 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за оцінки впливу на довкілля. що враховує результати аналізу, перед-
області, в дол~н1_р. Дн1про. . _ альтернативами баченого попередн1м абзацом; . . .

Екс~:~луатац1ин1 запаси питних пшземних водТрощького родови- Щодо технічної альтернативи 1 - врахування висновкх_ з ~ц1нки впливу на довкілля у рішенні про
ща у вщкпадах бучацького репоярусу еоце_ну та_відкладах нижн_ьо1 _ Видобування питних підземних вод в обсягах, передбачених провадження плановано, шяпьностт, зазначеному у пункт, 14 цього
креиди r сеноманських вщкпадах _верх!іьо1 креиди п1драхован_1 та дозволом на спеціальне водокористування, повідомлення. . . _
затв!=!рджен1.протоколомДКЗ України вщ 27.07.2017№40251, кшь- _ Проведення режимних спостережень за кількістю видобутку, У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважении _орган,
косп 2160_м /добу за :атегор1ями А+В,. У тому_числ1 1450 _м /добу якісним складом та рівнями підаемних вод. виходячи з ошнки впливу на довкілля, визначає допу9тим1сть чи
за категорією А, 71 Ом /добу за категоР._Ією В. Річна потужність пщ- _ Дотримання умов спеціального водокористування. обгрунтовує недоп_устим1сть _!lРОВадження плановано: шяльносп
приємства з видобування експпуаташиних аапасів пщземних вод _ Забезпечення виконання вимогДБН В.2.5.-74:2013 «Водонос- та визначає еколопчн, умови 11 провадження. _ . .
складае;-до 776,95 тис. м

3
/рік. тачання зовнішні мережі та споруди». Забороняється розпоч_инати провадження плановано, шяпьносп

Техючнаальтернати~2 . _ Попередження засмічення, забруднення поверхневих та під- безоц1нкивпливунадовк1ллятаотриманняр1шенняпропроваджен-Не розглядаєтося, оскільки експлуатац1я свердловин продов- земних вод. ня плановано: д1яльност1. . .
жується наявним фондом обладнання У межах шпянки надр, де Щодо технічної альтернативи 2 Процедура ошнки впливу на довкілля передбачає право I мож_:
розташований водозабір філії «Менський сир», а продуктивність Не розглядається. ливості громадськості для участі у ці_й процедурі, зокрема на с_тад11
свердловин цілком задовольняє потребу пщприемства У питних Щодо територіальної альтернативи 1 обговорення обсягу досліджень та рівня детапіааци інформації, що
пщземних водах. Технічна альтернатива 1 є о~мальним вар1анто"'! _ Дотримання вимог та виконання 'заходів в межах поясів зон п1длягає._ включенню до звггу з оцінки впливу на довкілля, а також
для вир1ш_ення потреб пщприємства щодо адіиснення плановано, санітарної охорони. на стадп розгляду уповноваженим органом звггу з оцінки впливу
д1яльн~ст1. .. . . . . - Виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронних та на довк1ллfІ_. . .

З. М1сце провадження плановано, ДІяльност,, територ,альн, захисних заходів. На_ стадп громадського обговорення звпу з ошнки впливу на
альтернативи _. . . . Щодо територіальної альтернативи 2 довкілля протягом щонаименше 25 робочих днів громадськосn

Місце провадження плановано, д,JІЛьносn: територ,альна не розглядається. надається можливість надавати будь-ЯКІ заува;ж.ення I пропозицп до
альтернатива 1 . . . 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терм- звпу з оцінки впливу на довкілля та плановано, шяльносп, а такожСвердловини NONO 1-3 розташовані на спеціально відведеному торіїза альтернативами взяти участь у громадських слуханнях. .
майданчику безпосередньо на території підприємст~а. на відстані Щодо технічної альтернативи 1 р.етальніше про процедуру громадського обговорення звпу з
15-55 м одна ВІД оцноі, за а_дресою:_ 15600, Чернігівська обл., Оскільки свердловини існуючі та їх експлуатація продовжується оцінки впливу на довкілля буде повшомлено в оголошенні про по-
М_ен._ський р-н,~- Мена, вул. Сіверський !!!лях, буд. 122. Водозабір наявним фондом обладнання у межах ділянки надр, де розташова- чаток громадського обговорення. . .
ф1л11 «Менський _сир» зшиснюється з Трощького родовища, в ме- ний водозабір філії «Менський сир», проведення додаткової екопо- 1 :3. Г~?.мадське ~~гово~ення обсяГ:У дослщжень :а рIвн~ де-
жах земельно, ділянки загальною площею 9,7979 га, що передана го-інженерної підготовки і захисту території не потрібно. Підземна тал~зац111нформа1:1.11, _що пщпягае вклк_:~ченню до звIту з оцінки
п~дприємству у довгострокову оренду Менською мюькою радою насосна станція побудована відповідно до державних будівельних впливу плановано, дIяльностI на довк,лля .
на пшставі вщповщного договору строком на 5 років, Додаткове норм. На водозаборі використовується закрита система забору, Протяго~ 20 робочих~~ в здня оприлюднення цього повщомлен-
вщведення аемпі не передбачається. . очищення та розподілу води, яка попереджує забруднення глибин- ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськють

У геоморфолопчному вщношенні родовище в1дн_оситься до По- них водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території має право надати уповноваженому органу, зазнс1_ченому у пункт!
ліської низовини. В геоструктурному відношенні Трощьке родовище здійснюється існуючою інфраструктурою. · 15 цього _повщомлення, зауважен_ня I проп~зиц_1! _до плано~ано1
питних пшземних вод розташоване в межах п1вн1чно-сх~дного борту Щодо технічної альтернативи 2 діяпьносп, обсягу досліджень та рівня дегалізацп інформації, що
Дн~п~овсько-Донецької за~адини. Захар~ктером рельєфу ПОJерхня Не розглядається. підлягає.включенню до звіту з оцінки вп!1иву на довкілля. .
шєі рівнини _вища на схош 1 має загальнии нахил.на гивденнии аахщ. Щодо територіальної альтернативи 1 Для спr_ощення процесу реєстрацп та розгляду зауважень 1
Абсолютні вщмпки поверхні в межах м. Мена змінюються ВІД 120до Еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні, пропо.~иц1и гр_омадськост1, особам, !;ЦО надаюп: за'tваження I про-

- ·;,40 м. Абсолютн, ВІДМІТКИ поверхні, де рсзгашовані свердловини оскільки водозабір знаходиться в межах земельного відводу на позици, необхідно вказати унікальним ре1,страц1инии номер спр31ви
'водо_забору, знаходяться в межах 12_?- ~ 32 м. . . . територіях, погоджених у встановленому порядку. Зони санітар- про о~нку впли_ву на довкшпя плановано: шяпьносп (зазначении на ·

М,сце провадження плановано, д1яльнt1t:n: територ,альна ної охорони витримані, передбачені по запобіганню забруднення перцпи сторінш цього повідомлення). . ·- . .
альтернатива 2 глибинних водоносних горизонтів. У разі отримання таких зауважень I пропозиши громадськості

Не розглядається, оскільки свердловини існуючі і планується Щодо територіальної альтернативи 2 вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу надовкілля
продовження їх експлуатації в межах території підприємства. Тех- Не розглядається. та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів
нічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для забезпечення в. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля з дня їх отримання). .
експлуатації свердловин в межах території підприємства. Щодо технічної альтернативи 1 . Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом за-

4. Соціально-економічний вплив планованоїдіяльності Основний вплив при експлуатації свердловин буде здійснюватися свідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить на гідрогеологічне середовище, що полягає у відборі підземних вод. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу

позитивний характер. Видобування питних підземних вод .~абез- Під час експлуатації водозабору підземних вод: на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, вра1<увати частково
печує можливість їх використаннядля виробництва продукцп (сиру - вплив на клімат та мікроклімат - відсутній, оскільки відсутні або обфунтовано відхилити зауваження I пропсзици громадськосп,
та молочних виробів), що відповідає вимогам діючих стандартів джерела, які впливають на клімат та мікроклімат; надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та
якості, а також створює умови для безперервного функцюнування - вплив на повітряне середовище - відсутній, оскільки відсутні рівнядеталізації інформації, що гидлягає вкпюченнюпо аепуз ошнеи
виробництва сиру. Це сплата податків до державного та місцевого джерела викидів; впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
бюджетів (в тому числі - рентної плати за користування надрами), - вплив на водне середовище-за рахунок відбору води під час ви- звіту з оцінки впливу на довкілля. .
покращення загальної соціально-економічної ситуації регіону через добування підземних вод, який здійснюється в нормативних межах. 14. Рішення про провадження планованоїдіяльності _
забезпеченість робочих місць, забезпечення населення якісною Водовідбір виконується у відповідності з дозволом на спеціальне Відповідно до законодавства, рішенням про провадження дано,
продукцією. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують мінімаль- водокористування та дозволом на користування надрами; планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування
ний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови - вплив на гідрогеологічне середовище - водокористування у надрами з метою видобування питних підземних вод з свердловини
життєдіяльності та здоров'я місцевого населення. встановлених обсягах; NONO 1, 2, 3 водозабору філії «Менський сир» ПП «КФ «Прометей»,

5. Загальні технічні характеристики, утому числі параметри - вплив на фунти - відсутній, оскільки свердловини існуючі і про- що видається Державною службою геології та надр України. ..
лланованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ведення будь-яких земляних робіт в рамках планової діяльностJ не 15. Усі зауваження і пропозиціїгромадськост, до плановано,
;;;иробництва тощо) планується; діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізаціїінфор"'!ації,

Дозволом на спеціальне водокористування, виданим Департа- - вплив на рослинний та тваринний світ - відсутній. Свердлови- що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довк,лля,
ментом екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадмі- ни знаходяться на території підприємства, яке не є середовищем необхідно надсилати до Департаменту агропромислового розви-
ністрації 04.02.2016 Укр. №438 А/Чрн. терміном дії до 05.02.2019, існування рідкісних тварин чи рослин. Планована діяльність не тку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласноїдержавної.
встановлений ліміт водоспоживання в обсязі 2158,836 мз/добу. запроваджується на території природно-заповідного фонду та не адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14. Е-mа1І:

За останні 15 років середній багаторічний водовідбір з бучаць- межує з охоронними зонами об'єктів природно-заповідного фонду; dарг_post@cg.gov. ua Телефон (04622) 67-79-14.
кого водоносного горизонту (свердловини NONO 1, 2) складає 1025 - вплив на соціальне середовище - позитивний. Створення Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна - начальник відділу
мз/добу, з сеноман-нижньокрейдяного (свердловина №3) - 425 робочих місць, випуск якісної продукції для забезпечення потреб оцінки впливу на довкілля та екологічного моніторингу.
мз/добу. Максимально високий середньодобовий водовідбір зі населення, забезпечення надходжень в державний та місцевий .
свердловин NON01, 2 спостерігався з 2007 по 2011 роки і досягав бюджети; * ~уб'єкт господарювання має право розглядати біпьшв тех-
1712 мз/добу, зі свердловини №3-у2015 році і складав 984 мз/добу. - вплив натехногенне середовище - відсутній. Об'єкт планованої нічних та територ,альних альтернатив
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• ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю ДЛЯ «ДЕСНЯНСЬКОЇ ПРАВДИ»

Валерій КУЛІЧ:
«Коли щиро й віддано вірити,

то все обов'язково справдиться!»
-· Валерію петровичу, прийшли

до Вас зі щедрівкою і зичимо всіля
кихрадощів та гараздів!

- Я також вітаю всіх із Різдвом Хри
стовим, котре відзначали ми нині під зна
ком Томосу. І зі святками - аби нащедру
вали й назасівали ми собі добра та ща
стя. Бажаю Божого благословення в кож-,
ну родину. І зичу миру, любові та злагоди.

- Новий рік - не тільки свято. Це
нові турботи, справи, плани. З чого
починаєтьсядля Вас 2019 рік?

- Звісно, з координації всіх планів,
роботи в обласному осередку Націо
нального олімпійського комітету, напра
цювань для відповідних програм, які ми
маємо зробити. й, безумовно, плану
вання бізнесу. Часу після того, як я пішов
ія посади голови ОдА, у мене більше. І

Академія
пенітенціарної служби
- престижний виш
і колектив однодумців

Стор. 3-4

Від світла душі
до кристального
прагнення
досконалості! ·

Танець на пілоні -

"1} J

{і·,.

ІІ•
}



четвер, 10 січня 2019 р.
(.
'

І І

\ J

\ ~

ПОВІДОМЩ:ННЯ
про пnановану діяnьність, яка підnяrає оцінці впnиву на довкіnnя

ФІЛІЯ «МЕНСЬКИЙ СИР• ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ПРОМЕТЕЙ»; код ЄДРПОУ 30668980

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її
впливу на довкілля.

1 Інформація про суб'єкта господарювання
01010 Київська область м. Киів. вул. Івана Мазепи. буд. 10-А
Контактний номер телефону: (04644} 2-22-21 (04644} 2-17-54

2 Пnанована діяnьність, їіхарактеристика, технічні аnьтерна
тиви ·

Планована діяльність «Видобування питних підземних вод з Тро
їцького родовища водозабором філії «Менський Сир• у м. Мена Мен
ського району Чернігівської області•.

Характеристика планованої діяльності планується видобування
питних підземних вод з метою забезпечення власних потреб підпри
ємства. Вода використовується в якості сировини для виробництва
сира та молочних виробів а також для господарсько-питних потреб
підприємства

Водозабір складається з трьох експлуатаційних свердловин.
Свердловина № 1 пробурена на глибину - 103 ом свердловина No 2
пробурена на глибину- 86.0 м. свердловина No З пробурена на глиби
ну 560.0 м. Конструкція свердловин забезпечує захист підземних вод
від забруднення з поверхні. Кожна з свердловин обладнана сітчастим
фільтром глибинним насосом типу ЕЦВ. Поверхня водозабору рівна
окультурена. Подача води здійснюється через закриту герметичну си
~

Режим експлуатації ділянки надр - щодобовий. Працють свердло
вини по 10-12 годин на добу. Видобуток води здjjjіснюється в період з
січня по грудень. Фактичне водоспоживання не перевищує встановле
ного ліміту споживаної води з підземного джерела шо регламентуєть
ся дозволом на спеціальне водокористування.

Технічна альтернатива 1
Свердловини №№ 1 2·обладнані на підземний водоносний гори

зонт у відкладах бучацького регіоярусу еоцену. Водоносна товща за
лягає на мергельна-крейдяних відкладах верхньої крейди. В покрівлі
водоносного комплексу залягають водотривкі мергелі. глини і алеври
ти київської світи які ізолюють його від обводненої четвертинної тов
щі і обумовлюють напірний характер його вод. Потужність водотривких
порід складає 40-50 м. Найбільшу водність в межах комплексу мають
бучацькі різнозернисті та крупнозернисті піски. Глибина залягання во
довмісних пісків на ділянці надр складає 70-80 м. Потужність бучаць
ких пісків в середньому 20 м. П'єзометричні рівні встановлюються на
глибині 7 0-14 Ом. Найбільш багатоводна верхня частина водоносного
горизонту інтервал глибин 73-80 м. Живлення водоносного комплек
су відбувається. головним чином за рахунок інфільтрації атмосфер
них опадів за межами території на північно-східному крилі дніпров
сько-донецького артезіанського басейну.

Свердловина № З обладнана підземний водоносний горизонт у
відкладах нижньої крейди та сеноманських відкладах верхньої крей
ди. Водовмісні породи представлені дрібнозернистими пісками. Гли
бина залягання водовмісних пісків на ділянці надр складає 514 м. По
тужність крейдових пісків 40,0-45 Ом. Покрівлею водоносного комп
лексу служить верхньокрейдова мергельна-крейдяна товща. пі
дошвою глини готерив-баррему. Це обумовлює його напірність.
П'єзометричні рівні встановлюються на глибині 23.О м. Область жив
лення водоносного комплексу нижньокрейдових і сеноманських від
кладів знаходиться на північному сході. за межами Чернігівської об
ласті на схилах Воронежського кристалічного масиву. дренується
водоносний комплекс на південному заході за межами Чернігівської
області в долині р. дніпро.

Експлуатаційні запаси питних підземних вод Троїцького родовища
у відкладах бучацького регіоярусу еоцену та відкладах нижньої крейди
і сеноманських відкладах верхньої крейди підраховані та затвердже
ні протоколом д_кз України від 27 07 2017 N2 40~~ір);'ьк~;J? ~;~о м'Lдобу за катеrор1ями д+В, у тому числі 1450 м3/уа к г 1єю д,
710 м'/добу за категорією В. Річна потужність підприємства з видобу
вання експлуатаційних запасів підземних вод складає - до 776 95 тис.
tutЗ/nik"

зі свердловин №№ 1 2 з пані Фіксуються в журналі первиіїїіогооолі
ку по формі ПОд-11. в свердловинах на глибині 40-56 м встановлений
електропогружний насос ЕЦВ 8-16-100 для св. № 1 ЕЦВ 8-16-140
для св. № 2 та ЕЦВ 10-60-120 - для св. № з.

За хімічним складом води свердловин №№ 1 2 гідрокарбонатні
кальцієва-магнієві прісні з мінералізацією віп 0.11 до о 72 г/дмЗ се
редньою О 5 г/дмЗ помірно жорсткі, рН 6,9-7.8. А води свердлови
ни № З відносяться до гідрокарбонатного натрієвого типу з мінералі
зацією О 34-0 5 г/дмЗ та рН 7 8-8 О. Відхилення від норми не мають.

За мікробіологічними показниками підземні води водозабору під
приємства задовільної якості та відповідають вимогам держСанПіН
2 2.4-171-10.

Вміст радіонуклідів у підземних водах за результатами дослі
джень, не ==реви½§є допустимих рівнів згідно додатку З деанПіН
2.2.4-171-10 НРБ - 7.

Свердловини №№ 1 2 З мають загальну зону санітарної охорони
суворого режиму розміром 100х120 м яка огороджена від загальноза
водської території парканом з сітки рабіца. Територія в межах огорожі
засіяна травою посаджені одиночні плодові дерева. В межах 1-го по
ясу ЗСО знаходяться примішення насосної станції другого підйому та
два напівзаглиблені резервуари для води ємкістю по 2000 м~ кожний.
Площа 1-го поясу зсо складає 1 2 га 2-го поясу ЗСО складає 50 26 га
З-го поясу ЗСО складає 2503 63 га. Наявні джерела забруднення в зоні
санітарної охорони суворого режиму відсутні. Санітарний стан терито
рії водозабору задовільний.

6 Екоnоrічні та інші обмеження пnанованоїдіяnьності за апь
тернативами

Щодо технічноїальтернативи 1
- Видобування питних підземних вод в обсягах, передбачених доз

волом на спеціальне водокористування.
- Проведення режимних спостережень за кількістю видобутку.

якісним складом та рівнями підземних вод.
- дотримання умов спеціального водокористування.
- Забезпечення виконання вимог дБН в 2 5 -74·201 з «Водопоста-

чання зовнішні мережі та cnnovnи»·
- Попере,nження засмічення забруднення поверхневих та підзем

них вод.,,, .•..•.•. _..... -•••.....•... --· ---··---··-·· ~

відсутні· виникнення мікрокліматичних умов. що сприяють розповсю
дженню шкідливих видів фауни і флори - відсутні.

Видобування підземних вод не призводить по негативного впливу
на території розташування ділянки водозабору з якого видобувають
ся підземні води.

Щодо територіальноїальтернатнви2
Не розглядається. ~

9 Наnежність пnанованоїдіяnьності до першоїчи другоїкате
горії видів діяnьності та об'єктів, які можуть мати значний впnив
на довкіnnя та підnяrають оцінці впливу на довкіnnя (зазначити
відповідний пункт і частину етапі З Закону України •Про оцінку
вnnиву на довкіnnя•) ·

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності
та об'єктів які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» статті з, частини з, пункту з - видобування корисних ко
палин крім корисних копалин місцевого значення. які видобуваються
землевласниками чи землекористувачам~-fв межах наданих ім земель
них ділянок з відповідним цільовим використанням· пункту 13 - гос
подарська діяльність що призводить до скипання забруднюючих ре
човин у водні об'єкти та забір води з водних об'єктів за умови. що во
дозабір підземних вод перевищує 300 кубjчних метрів на добу· пункту
14 - розширення та зміни включаючи перегляд або оновлення умов
провадження планованої діяльності встановлених (затверджених) рі
шенням про провадження планованої діяльності або продовження
строків їїпровадження. реконструкцію технічне переоснащення ка
пітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів зазначе
них у пунктах 1-1 З цієї частини. крім тих. які не справляють значного
впливу на довкілля відповідно до критеріїв затверджених Кабінетом
Міністрів Украіни

1 О Наявність підстав дnя здійснення оцінки транскордонно
го впnиву на довкіnnя

Згідно з напрямком. технічними характеристиками місцем про
вадження планованої діяльності підстав для здійснення оцінки тран
скордонного впливу на довкілля немає Транскордонний вплив відсут
ній.

11 Пnанований обсяг досnіджень та рівень детаnізаціі інфор
маціі, що підnяrає вкnюченню до звіту з оцінки впnиву на довкіnnя

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на до
вкілля» з урахуванням сфер джерел та видів можливого впливу на до
вкілля.

12 Процедура оцінки впnиву на довкіnnя та можливості дnя
участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура шо 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. іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін
ки впливу на довкілля що враховує результати аналізу передбачено
го попереднім абзацом·

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності зазначеному у пункті 14 цього по
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган ви
ходячи з оцінки впливу на довкілля визначає допустимість чи обr'рун
товvє ннпопмзтимієт« гиювапжннне nn~нnR~нni niQnh1-1nrтi т~ R1.11~1-1~u~~



Експлуатаційні запаси питних підземних вод Троіцького родовища
у відкладах бучацького регіоярусу еоцену та відкладах нижньої крейди
і сеноманських відкладах веохньоі коейди піnоаховані та затвердже
ні протоколом дкз Украіни вІд 27 01.2011 № 40~t; ~1,ко~О м'L
добу за категоріями д+В у тому числІ 1450 мз/ О і а категорІє,о д,
710 мз/добу за категорією В. Річна потужність підприємства з видобу
вання експлуатаційних запасів підземних вод складає до 776 95 тис.
мз.lІш,.

Технічна вльтернвтнвв 2
Не розгшщається. оскільки експлуатація свердловин продовжу

ється наявним фондом обладнання у межах ділянки надр де розташо
ваний водозабір філії «Менський Сир». а продуктивність свердловин
цілком задовольняє ·потребу підприємства у питних підземних водах.
Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення по
треб підприємства шодо здійснення планованої діяльності.

З Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи

Місце провадження планованоі діяльності: територіальна альтер
натива 1

Свердловини №№ 1 - 3 розташовані на спеціально відведеному
майданчику безпосередньо на території підприємства. на відстані 15-
55 модна від одноі. за адресою: 15600 Чернігівська обл. Менський
р-н. м. Мена вул. Сіверський шлях буд. 122. Водозабір філії «Мен
ський Сир» здійснюється з Троіцького родовища в межах земельноі
ділянки загальною площею 9 7979 га що передана підприємству у
довгострокову оренду Менською міською радою на підставі відповід
ного договору. строком на 5 років. Додаткове відведення землі не пе
редбачається.

У геоморфологічному відношенні родовище відноситься до По
ліськоі низовини. В геоструктурному відношенні Троіцьке родовище
питних підземних вод розташоване в межах північно-східного борту
Дніпровсько-донецької западини За характером рельєфу поверхня
цієі рівнини вища на сході і має загальний нахил на південний захід.
Абсолютні відмітки поверхні в межах м. Мена змінюються від 120 до
140 м. Абсолютні відмітки поверхні де розташовані свердловини во
дозабору знаходяться в межах 128-132 м.

Місце провадження планованоі діяльності: територіальна альтер
натива 2

Не розглядається. оскільки свердловини існуючи і планується про
довження іх експлуатації в межах території підприємства. Технічна аль
тернатива 1 є оптимальним варіантом для забе:1f)ечення експлуатації
свердловин в межах території підприємства.

4 Соціально-економічний вплив планованоїдіяльності

Соціально-економічний вплив від планованоі діяльності носить
позитивний характер. Видобування питних підземних вод забезпечує
можливість іх використання для виробництва продукціі (сира та мо
лочних виробів\ що відповідає вимогам діючих стандартів якості а та
кож створює умови для безперервного функціонування виробництва
сира. Це сплату податків до державного та місцевого бюджетів Ів тому
числі рентноі плати за користування надрами\, покращення загаль
ної соціально-економічноі ситуації регіону через забезпеченість робо
чих місць: та забезпечення населення якісною продукцією. Прийня
ті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рі
вень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності та здо
ров'я місцевого населення.

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

дозволом на спеціальне водокористування. виданим департа
ментом екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміні
страції 04.02.2016 Укр № 438 д/Чрн. терміном діі до 05.02.2019 вста
новлений ліміт водоспоживання в обсязі 2158.836 мз/..дО!Jу,_

За останні 15 років середній багаторічний водовідбір з бучацько
го воданосного горизонту Ісвердловини №№ 1. 2\ складає 1025 мз/
добу. з сеноман-нижньокрейдяного (свердловина № 3\ 425 мзі.ІШ::..
бу. Максимально високий середньодобовий водавідбір зі свердловин
№№ 1 2 спостерігався з 2007 по 2011 роки і досягав 1712 м3

~
свердловини № 3 у2015 році складав 984 м3/ш&і,__

• Суб'єкт господарювання має право розmядати
біnwие технічних та територіап1,11их альтернатив

- Проведення режимних спостережень за кількістю видобутку.
якісним складом та рівнями підземних вод.

~ дотримання vмов спеціального водокооистvвання.
- Зa.бwne~J:!l:tЯ ІШКОt1і.UІtі1!.ВИМОLllб.Іі.В 2 5 -74:2013 «.6одОDОСІВ

чання зовнішні мооnжІ та cnonvoи»·
- Попередження засмічення забруднення поверхнеtsих то, nІаоом-

~
Щодо технічної альтернатнвн 2
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернатнв'н 1
- Дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів зон са

нітарної охорони.
- Виконання санітарно-гігіє1:1ічних норм та правил охоронних та

захисних заходів.
Щодо тврнторІвльноТ вльтернатнвн 2
не розглядається.

7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території
за альтернативами ·

Щодо технічної вльтврнвтнвн 1
Оскільки свердловини існуючи та іх експлуатація продовжується

наявним фондом обладнання у межах ділянки надр. де розташований
водозабір філії «Менський Сир• проведення додаткової еколого-інже
нерноі підготовки і захисту території не потрібно. Підземна насосна
станція побудована відповідно до державних будівельних норм. На во
дозаборі використовується закрита система забору. очищення та роз
поділу води яка попереджує забруднення глибинних водоносних го
ризонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існую
чою інфраструктурою

Щодо технічної альтернвтнвн 2
Не розглядається.
Щодо територіальної аLJьтернатнвн 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні

оскільки водозабір знаходиться в межах земельного відводу на тери
торіях погоджених у встановленому порядку. Зони санітарноі охорони
витримані, передбачені по запобіганню забруднення глибинних водо
носних горизонтів.

Щодо тернторівльної вльтернвтнвн 2
Не розглядається.

8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

· Щодо технічної вльтернатнвн 1
Основний вплив при експлуатації свердловин буде здійснюватися

на гідрогеологічне середавище що полягає у відборі підземних вод.
Під час експлуатації водозабору підземних вод:
- вплив на клімат та мікроклімат відсутній. оскільки відсутні дже

рела які впливають на клімат та мікроклімат:
- вплив на повітряне середовище відсутній. оскільки відсутні

nжерела викидів:
- вплив водне середавище - за рахунок відбору води під час видо

бування підземних вод. який здійснюється в нормативних межах. Во
довідбір виконується у відповідності з дозволом на спеціальне водоко
ристування та дозволом на користування надрами:

- вплив на гідрогеологічне середовище - водокористування у
встановлених обсягах·

- вплив на фунти відсутній оскільки свердловини існуючи і про
ведення будь-яких земляних робіт в рамках плановоі діяльності не пла-
~- вплив на рослинний та тваринний світ відсутній. Свердлови-
ни знаходяться на території підприємства яке не є середовищем іс
нування рідкісних тварин чи рослин. Планована діяльність не запрова
джується на території природно-заповідного фонду та не межує з охо
ронними зонами об'єктів природно-заповідного фонду:

- вплив на соціальне середавище - позитивний. Створення робо
чих місць відпуск якісної продукціі для забезпечення потреб населен
ня забезпечення надходжень в державний та місцевий бюджет.

- вплив на техногенне середовище - відсутній. Об'єкт планованоі
діяльності існуючий та в рамках плановоі діяльності не потребує зне
сення будинків та об'єктів інфраструктури.

Щодо технічної альтернвтнвн 2
Не розглядається.
Щодо територіальної вльтернатнвн 1
Вплив відсутній оскільки активні і масштабні впливи планова

ноі діяльності (значне виділення інертних газів теплоти вологи та ін.\

ки впливу на ДОВКІЛЛЯ що враховує:резуЛБТати]lRЗЛ!ЗУJlередо-ач,
го попереднім абзацом:

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності зазначеному у пункті 14 цього по
вшомлення,

У.JJис11<1.11КУ .:І ОШІІКИ. І)Ш1110У ltlUIQJЖiJJD.Я...Y!ШllliQD,ЗЖIJHИЙ орган ви
ХQДЯ"'1И з очІ, ,к•..• ~~~пнач pQ пощЩцUl,_ [Н1ЗН~.ає~l~ .О~
товvє недопустим1сть провадженнЯгіМf"нQщігіу1 мІ~-•• ІС...,,..: .!r'O o·,.•~uauaь

екологічні умови ії провадження. І
Забороняється розпочинати провадження планованоі діяльності

без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен
ня планованоі діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли
вості гоомадськості для участі У uій пооuедуоі, зокрема на стадії об
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації шо під
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля а також на ста
дії розгляду уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до зві
ту з оцінки впливу на довкілля та планованоі 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 дета
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли
ву планованоїдіяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має
право надати уповноваженому органу зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення зауваження і пропозиції до планованоі діяльності обся
гу досліджень та рівня деталізації інформації що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

для спрощення процесу реєстрації та розгляду зауважень і про
позицій громадськості. особам шо надають зауваження і пропозиції.
необхідно вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованоі діяльності (зазначений на першій сто
рінці цього повідомлення).

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості во
ни будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та
передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня
іх отримання).

Особи що надають зауваження і пропозиціі своім підписом за
свідчують свою згоду на обробку іх персональних даних.

Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов'язаний врахувати повністю врахувати частково або
обфунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості. нада
ні у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де
талізації інформації що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін
ки впливу на довкілля.

14 Рішення про провадження планованоїдіяльності

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження да
ноі планованоі діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування
надрами з метою видобування питних підземних вод з свердловини
№№ 1 2 3 водазабору філії «Менський Сир» пп «КФ «Прометей». що
видається Державною службою геології та надр Украіни.

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, необ
хідно надсилати до

департаменту агропромислового розвитку екології та природних
ресурсів Чернігівськоі обласноі державноі адміністрації

Адреса: 14000 м.Чернігів проспект Миру. 14
E-mail: dapr post@cg.gov.ua Телефон: (04622\ 67-79-14 ,
Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна начал"1ник відділу

оцінки впливу на довкілля та екологічного моніторингу .,.



ФІ л І.Я"МЕНСь:кий СИР «ппке "ПРОМ·Е ТЕЙ-''
. Адреса::Чер~ігівська·обл., м.)Щена, вул,;Сіверёькийшлях,--112 --,

РІр.~ 2600944І5,83 у ЧОДАТ <<РайффаизенБанісАваль>t ;м; Мена Л1ФО 380805
Код 26549195 ІПН 306689810071, Свідоцтво 100338809 ·

Телеф9нu: (04644) 2-36-79, 3-15-97; 2-19-69, факс: 2-22-21, e-mail: menasyr08@ukr.net

15 травня 1019рqву .

'kficьKOJfiY голові ·
Менської ОТГ
Примакову [.А.

симо/Вас:розмістити в приміще1/ні міськоk'ради~разом з
; ог(Jлдшеннj,м «про початок громадського обговорення звіту зоиінки
· впливу на довкілля» філії «Менський сир» ППКФ «Прометей», звіт
Оиінки Впливу.наДовкілля (ОВД); для ознайомлення громадськості.

-ІдuреюпОр
, Філд··«менський сир»

Лазірко О.Л.

..



ФІЛІЯ"МЕНСЬКИЙ СИР"ППКФ "ПРОМЕТЕЙ"
Адреса: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Сіверський шлях, 122

р/р 26004010544582 в ПАТ УКРСОЦБАНК, м.Київ, МФО 300023
Код 26549195 ІПН306689810071, Свідоцтво 100338809

Телефони: (04644) 2-36-79, 3-15-97; 2-19-69, факс: 2-22-21, e-mail: menasyr08@ukr.net

Акт№2
про розміщення на дошці оголошень в приміщенні Менської міської ради

«Звіту з оцінки впливу на довкілля» та оголошення

м. Мена 17.05.2019 року

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі:
Голова комісії - директор філії «Менський сир», ШЖФ «Прометей»

Лазірко О.Л.
Члени комісії - директор технічний Коворотний С.В.

- головний енергетик Білець С.В.
- інженер з охорони праці Богдан В.І.

·
1 Склали цей акт про те, що 17.05.2019 року, дійсно було розміщено на дошці

• , 1 t>голошень, в приміщенні Менської міської ради, оголошення та «Звіту з оцінки
впливу на ДОВКІЛЛЯ».
Оголошення та «Звіт з оцінки впливу на довкілля» розміщені в доступному
місці, для ознайомлення громадськості. Фото фіксація надається в додатку.

Підписи членів комісії:

л--2. Член комісії
·~

.І--<'....
З. Членком1с11- /-!/
4. Член комісії

~~V /
/-

Богдан В.І._.,.....___
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ЗАдЛЯ МАЙБУТНЬОГО

ЧНТУ і <<ДП>> - •креативна співпраця

-- н а початку цього тижня у Чернігівському національному технологічному університеті відбувся IV бізнес-фо
рум «Освіта-бізнес: успіwна кар~ра», а також - «круглий стіп», який, у nepwy черrу, стосувався викликів, що іх
ставлять ХХІ сторіччя та стрімкий розвиток технологій перед освітніми процесами.

- Якщо ти навчаєш спеціаліста, його навчальний час
має бути мінімум на 50 відсотків занурений уреальний біз
нес, - зазначив, відкриваючи «круглий стіл», ректор ЧНТУ
Сергій Шкарлет.

Власне, в цьому напрямку чернігівський технологічний
виш активно працює, з кожним роком залучаючи все біль
ше підприємців до співпраці. Отже.вакінчуючи навчання,
студенти ЧНТУ можуть розраховувати на достойне npa-
, ,,.nn:-.,,,тvn:1• •••"

газета віднині - офіційний медіа-партнер Чернігівського
національного технологічного університету.

- Я 9 років - ректор. І всі 9 років ми активно співпрацю
ємо в медійному просторіз «Деснянською правдою». Я знаю,
що газета змінюється. Сьогодні вдале поширення інформа
ції є інструментом самопросування себе на ринку праці, де
монстрації своїх конкурентних переваг. Тому, думаю, навпа
ки дивно: чому в університету немає медіа-партнера? Я
nnnvrrun 11,n підписання мР1•,и1ппиііvмv між ЧJ.-/ТV й <<ПРrняи-



все ж на-1sс:и хеилиягздеснаярозпечатала
«Олімпіка»: штовханина у штрафному гостей привела до
удару Дениса Фаворова й захисник (який є кращим бомбар
диром чернігівців у Прем'єр-лізі) відправив снаряд у воро
та.1:0.

Після цього гра заспокоїлася. Команди діяли доволі па
сивно, тож до перерви рахунок не змінився.

ГРА НА НЕРВАХ
Другий тайм відкрив кутовий «Десни». М'яч заметався по

штрафному гостей, і Птченко з метра примудрився головою
послати снаряд вище створу.

ний малюнок гри дещо втрачаємо... Був важкий психологічний
момент: дві поразки поспіль від конанд.які займають остан
ні місця. Тому сьогодні було дуже важливо перемогти й пора
дувати вболівальників, - скаже на прес-конференції Олек
сандр Рябоконь.

В іншому матчі «Карпати» вирвали нічию у «Ворскли» -
1:1. А це значить, що відрив чернігівців від полтавчан зріс
уже до трьох балів. Попереду ж у чемпіонаті залишаються
ще 4 тури. І в найближчому матчі, 18 травня, у Львові «Дес
на» зійдеться у протистоянні з місцевими «Карпатами».

Сергій КАРАСЬ
· Фото прес-служби ФК «Десна»

І

шувався на 10-й сходинці.
На оновленому газоні чернптвського стадіону

«Юність» відбувся фінал Кубка області з футболу серед
чоловіків. Перемогла в ньому ФК «Кудрівка», яка з ра
хунком 4:2 здолала чернігівський «Олімп».

А ось у молодіжних команд чернігівської «Десни» в
ранках чемпіонату УПЛ усе складається по-різному. Як
що «Десна» U-19 у 23-му турі в гостях поступилася лу
ганській «Зорі» - 0:4, то «Десна» U-21 у себе вдома роз
громила ФК «Львів» - 7:2 (голами у стані деснянців від
значилися Якимів, Белич, Старенький, Вовк, Чайка, Мочу
ляк та Попинака).

Сергій КАРАСЬ

ОГОЛОШЕННЯ
про початок rромадськоrо обrоворення звіту з оцінки вмиву на довкімя

планованої діяпьності «Видобування питних підземних вод з Троїцькоrо родовища
водозабором фіпіі «Менський Сир» у м. Мена, Менськоrо району, Черніrівської області»

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 громад
ськості до планованої діяльності.

1 Планована діяпьність
Планується видобування питних підземних вод за допомогою трьох експлуатаційних свердловин № 1 № 2 № 3

для власних потреб підприємства Вода використовується в якості сировини для виробництва сира та молочних ви
робів а також для господарсько-питних потреб підприємства. Фактичний водовідбір складає 100 3 тис. м->/рік і зна
ходиться в межах діючого дозволу на спеціальне водокориqування. Режим експлуатації ділянки надр щодобовий.
Праuють свердловини по 10-12 годин на добу.

Свердловина № 1 пробурена на глибину 634 О м та обладнана на альб-сеноманський підземний водоносний
комплекс який за природними умовами існування відноситься до надійно захищеного від поверхневого забруднен
ня. Свердловини №№ 1 2 пробурені глибинами 103 м і 86 м відповідно обладнані на водоносний горизо~т у відкла
дах бучацького регіоярусу еоцену.дебіт свердловин досягає 25 м1/годину. Свердловина № 3 глибиною 560 м експлуа
тує водоносний горизонт у відкладах нижньої крейди та сеноманських відкладах верхньої крейди з дебітом до 40 м->/
го ин . Конст к ія еве овин забезпеч є з ист пі земних во ві заб нення з пове хні. Све овини обла на
ні сітчастим фільтром глибинним насосом ти у ЕЦВ. Гирла свердловин надійно загерметизовані. Поверхня водозабо
ру рівна окультурена. Подача води здійснюється через закриту герметичну систему. Облік забраної підземної води ве
деться по водоміру і фіксується в журналі обліку води. За хімічним складом мікробіологічними та радіологічними по
казниками підземні води задовільної якості та відхилення від норми не мають.

Свердловини №№ 1 2 3 мають загальну зону санітарної охорони суворого режиму розміром 100х120 м яка ого
роджена від загальнозаводської території парканом з сітки рабіuа. Площа 1-ro поясу ЗСО складає 12 га 2-го поясу
ЗСО складає 50 26 га 3-го поясу ЗСО складає 2503 63 га. Наявні джерела забруднення в зоні санітарної охорони су
ворого режиму відсутні. Санітарний стан території водозабору задовільний.

Свердловини №№ 1 3 розташовані на спеціально відведеному майданчику на території підприємства на від
стані 15-55 модна від одної за адресою: 15600 Чернігівська обл. Менський р-н м. Мена вул. Сіверський шлях буд.
122. Водозабір філії «Менський Сир» здійснюється з Троїцького родовища в межах земельної ділянки загальною пло
щею 9 7979 га шо передана підприємству у довгострокову оренду Менською міською радою на підставі відповідного
договору строком на 5 років. додаткове відведення землі не передбачається.

(загальні технічні харакгеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то·
що), місце провадження планованої діяльності)

2 Суб'єкт rосподар!!)вання •
ФІЛІЯ «МЕНСЬКИИ СИР» ПРИВАТНОГО ПІдПРИЄМСТВА «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ПРОМЕТЕИ» код ЄДРПОУ

30668980 адреса: 01010 Київська область м. Киів вул. Івана Мазепи буд. 10-А телефон: 1046441 2-22-21 1046441
2-17-54

(повне найменування юридичноі особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичноі особи, контактний номер телефону)

3 Уповноважений орrан, який забезпечує проведення rромадського обrоворення
департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000

м. Чернігів проспект Миру 14 тел. 104622167-79-14 e-mail: deko post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна - начальник відділу моніторингу та оцінки впливу на довкілля

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4 Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяпьності та орrан, який розглядатиме результа
ти оцінки вмиву на довкімя

Спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування питних підземних вод з свердловин
№№ 1 2 3 водозабору філії «Менський Сир» ПП «КФ «Прометей» що видається державною службою геології та надр

Украіни. Отримання дозволу передбачено Постановою КМУ № 615 від 30.05.2011 р. «Про затвердження порядку на
дання спеціальних дозволів на користування надрами».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передба
чає його видачу)

5 Строки, тривалість та порядок rромадськоrо обrоворення звіту з оцінки вмиву на довкіпля, включаючи інфор
мацію про час і місце усіх заманованих rромадських слухань

Тривалість громадського обговорення-становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів)
з дати офіційного опублікування цього оголошення (зазначена у назві оголошення) та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що пере
дається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на іі думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності іх обгрунтування. Зауваження та пропо
зиції 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
«4» червня 2019 р. о 10 год. ОО хв. в адміністративній будівлі ППКФ «Прометей» філії «Менський сир» 3 поверх

зал засідань за адресою: 15600 м. Мена· вул. Сіверський шлях буд. 122 тел. 1046441 2-22-21.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) не запланов?ні

6 Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орrан, що забезпечує доступ до звіту з
оцінки вмиву на довкіпля та іншої доступної інформації щодо планованої діяпьності

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 14, тел. (04622) 67-79-14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua.. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна - начальник відділу моніторингу та оцінки впливу на довкілля.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7 Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якоrо надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій .

департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000
м. Чернігів проспект Миру 14 тел. (04622167-79-14 e-mail: deko post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна - начальник відділу моніторингу та оцінки впливу на довкілля.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці

другому пункту 5 цього оголошення.

8 Наявна еколоrічна інформація щодо манованої діяпьності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 134 аркушах з додатками.
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
Вся необхідна екологічна інформація зазначена у звіті з оцінки впливу на довкілля.
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованоі діяльності)

9 Місце (місця) розміщення звіту з оцінки вмиву на довкімя та іншої додаткової інформації (відмінне від при
міщення, зазначеноrо у пункті 6 цьоrо оrолошення), а також час, з якоrо rромадськість може ознайомитися з ними

1. Філія «Менський Сир» ПП «КФ «Прометей» адреса:15600 Чернігівська обл. Менський р-н, м. Мена вул. Сівер
ський шлях буд. 122, телефон: 1046441 2-22-21. Контактна-особа: Коворотний Сергій Володимирович (0671 550-23-
44.

2. Адміністрація Менської міської ради адреса· 15600-м:мена вул. Армійська 6 тел. ІО46441 2-15-41 Контактна
особа: Примаков Геннадій Анатолійович.

дата ознайомлення з документами: з 17.05.2019 р
(найменування підприємства, установи, організаціі, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документа·

ми, контактна особа)
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Хропач, Ліза Кучеренко та Максим Пас
тушенко є авторами нашої ідеї. Феськів-

на конкурс проекти.
- Шкода, що декілька проектів зали-

автори серйозно підійшли і до підготовки
пропозицій; і до презентації своїх ідей.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля
планованоїдіяльності «Видобування питних

підземних вод з Троїцького родовища водозабором
філії «Менський сир» ум. Мена, Менського району,

Чернігівської області»
Повідомляємо про початок громадського обговорення зві

ту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазна
ченої у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, зби
рання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності._

1. Планована діяльність
Планується видобування питних підземних вод за допо

могою трьох експлуатаційних свердловин №1, r,.io2, №3 для
власних потреб підприємства. Вода використовується в якос
ті сировини для виробництва сира та молочних виробів, а та
кождля господарсько-питних потреб підприємства. Фактич
ний водовідбір складає 100,3 тис. мЗ/рік і знаходиться в меж
ах діючого дозволу на спеціальне водокористування. Режим
експлуатації ділянки надр- щодобовий. Працюють свердло
вини по 10-12 годин надобу.

Свердловина №1 пробурена на глибину 634,0 м та облад
нана на альб-сеноманський підземний водоносний комп
лекс, який за природними умовами існування відносить
ся до надійно захищеного від поверхневого забруднення.
Свердловини №1, №2 пробурені глибинами 103 мі 86 м
відповідно, обладнані на водоносний горизонт у відкладах
бучацького регіоярусу еоцену. Дебіт свервповин досягає
25 мЗ/годину. Свердловина №3 глибиною 560 м експлуа
тує водоносний горизонт у відкладах нижньої крейди та се
номанських відкладах верхньої крейди з дебітом до 40 мЗ/
годину. Конструкція свердловин забезпечує захист підзем
них вод від забруднення з поверхні. Свердловини обладна
ні сітчастим фільтром, глибинним насосом типу ЕЦВ. Гирла
свердловин надійно загерметизовані. Поверхня водозабору
- рівна, окультурена. Подача води здійснюється через за
криту герметичну систему. Облік забраної підземної води
ведеться по водоміру і фіксується в журналі -обліку води.
За хімічним складом, мікробіологічними та радіологічними

.показниками підземні води задовільної якості та відхилен
ня від норми не мають.

Свердловини №1, №2, №3 мають загальну зону санітар
ної охорони суворого режиму розміром 100х120 м, яка ого
роджена від загальнозаводської території парканом з сітки ·
рабиці. Площа першого поясу ЗСО складає 1,2 га, другого
поясу ЗСО складає 50,26 га, третього.поясу ЗСО складає
2503,63 га. Наявні джерела забруднення в зоні санітарної
охорони суворого режиму відсутні. Санітарний стан терито
рії водозабору задовільний.

Свердловини №№1-3 розташовані на спеціально від
веденому майданчику на території підприємства, на від-

стані 15-55 модна від одної за адресою: 15600, Чернігів
ська обл., Менський р-н, м. Мена, вул. Сіверський шлях,
буд. 122. Водозабір філії «Менський.сир» здійснюється з
Троїцького родовища в межах земельної ділянки загальною
площею 9, 7979 га, що передана підприємству у довгостро
кову оренду Менською міською радою на підставі відповідно
го договору строком на 5 років. Додаткове відведення землі
не передбачається.

2. Суб'єкт господа_рювання
ФІЛІЯ «МЕНСЬКИИ СИР» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМ

СТВА «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ПРОМЕТЕЙ», код ЄД
РПОУ 30668980, адреса: 01010, Київська область, м. Киів,
вул. Івана Мазепи, буд. 10-А, телефони: (04644) 2-22-21,
(04644) 2-17-54

З. Уповноважений орган, який забезпечує проведен
ня громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської
обласноідержавноіадміністраціізаадресою: 14000, м. Чер
нігів, проспект Миру, 14, тел. (04622) 67-79-14, e-mail: deko_
post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна
- начальник відділу моніторингу та оцінки впливу на довкілля.

4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованоїдіяльності та орган, який розглядатиме ре
зультати оцінки впливу на довкілля

Спеціальний дозвіл на користування надрами з метою ви
добування питних підземних вод з свердловин NONO 1, 2, З
водозабору філії «Менський сир» ПП «КФ «Прометей», що
видається Державною службою геології та надр Украіни.
Отримання дозволу передбачено Постановою КМУ №615
від 30.05.2011 р. «Про затвердження порядку надання спе
ціальних дозволів на користування надрами».

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих громад-·
ських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робо
чих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з дати
офіційного опублікування цього оголошення (зазначена у на
зві 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 гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на П думку, стосуються планованої діяльнос
ті, без необхідності іх обгрунтування. Зауваження та пропо
зиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропози
ції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 4 червня
2019 р. о 10.00 в адміністративній будівлі ППКФ «Про
метей», філії «Менський сир», З поверх, зал засідань за
адресою: 15600, м. Мена, вул. Сіверський шлях, буд. 122,
тел. (04644) 2-22-21.

Громадські слухання (другі) не заплановані.

6. Уповноважений центральний орган або уповнова
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншоїдоступної ін
формації щодо планованоїдіяльності

Департамент екології та природних ресурсів Чернігів
ської обласної державної адміністрації за адресою: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 14, тел. (04622) 67-79-14, e-mail:
deko_post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна - начальник відділу моніторингу та оцінки впливу
на довкілля.

7. Уповноважений центральний орган або уповнова
жений територіальний орган, до якого надаються за
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської
обласноїдержавної адміністрації за адресою: 14000, м. Чер
нігів, проспект Миру, 14, тел. (04622) 67-79-14, e-mail: dapr_
post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна
- начальник відділу моніторингу та оцінки впливу на довкілля.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці дру
гому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованоїді
яльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на
134 аркушах з додатками.

Повідомлення про планованудіяльність, яка підлягає оцін
ці впливу на довкілля.

Уся необхідна екологічна інформація зазначена у звіті з
оцінки впливу на довкілля.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошен
ня), а також: час, з якого громадськість може ознайо
митися з ними

1. Філія «Менський сир» ПП «КФ «Прометей», адре
са: 15600, Чернігівська область, Менський р-н, м. Мена,
вул. Сіверський шлях, буд. 122, телефон (04644) 2-22-21.
Контактна особа: Коворотний Сергій Володимирович,
(067) 550-23-44.

2. Адміністрація Менської міської ради, адреса: 15600,
м. Мена, вул. Титаренка Сергія, 7, тел. (04644) 2-15-41.
Контактна особа: Примаков Геннадій Анатолійович.

Дата ознайомлення з документами: з 17.05.2019 р.
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На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
.;з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності, ()І{ '?І/Ін/ 20 l 9 року о (О !!!Z у приміщенні

пата) (час) 7
Ue/ t { tJ 'd,,tjJUI JU{k/;u;tJ 'k 1 /7/} Іс fl7н ~,М.µ!~

J\ Д (місце провецеиня)¼'t<: )wuІZ-uu . 1j n,LJ,й.,,•11,( д.~ U r /U1д/_ dl./.lX ~/L~
мали відбутись громадсью слухання у процссі ошнки впливу на довкілія щодо
плаr-юва~-юt діяльності Ф/ц!/' м ./4(,L,Іц/Щ,и,1

11 fU/1--= І/~llJ.fJUJu:J ftl~~tL-
(назва суб'сrпа. господарю11ан11я)

ІІ Ц}/lt(i_;j,f'iul/t--UJItl, #/i.,tи;l,--- 11 :/Г/2/)д(f1tИI Ч

І;,,

. '

(реєстраційний номер справи ,JtJI1 117/ .t fot'I ) щодо 4t;?o{f'ЩЦІ.Jl.--
- JU?/1UU?.X:- л/ '4 /,UL.,t:_ ~ $f7 ''/fi_І?tJtO JIOP? _L__.=----

. ипи~,1иш-- ff/.a~''"ДL;t,';;;;;2····~.' Д ,l/. ~ ./&и;іа;м ·
;ицftJ~ ~/))u '1/klr~ с, tJМеи,,ии,' r7

f --v--- , .На зазначені слухання представники громадськості не з'явились.
У зв'язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх органі:затор

(представники Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної,,
державної адміністраuії) та суб'єкт господарювання (представник

І 1'-• ІІпи " lf /7 J.,,.t/:J rfi .. ,. ~ lfr/!{:A.L t
1
,,л,иил. t!f1U,tu цу І} r(....- 11 Jl,Jt/JдІ~ ) , а

також :з урахуванням пункту 23 Порядку прове;.:1,ення громадських слухань у пропесі
оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 року N~ 989, зазначені _слухання вважаються такими, що

відбулися.

Голо13уючий ... '
Начальник відділу моніторингу та
оціики впливу на довкілля Департаменту

... .екологи та природних ресурсш
Чернігівської облдержадміністрації

Препставиик суб'єкта господарювання
f ""#fІЙ JUC~ ІИРУю уаш.
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