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для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

КАМЯНКА-БУЗЬКА МІСЬКА РАДА 

код ЄДРПОУ - 04056196 

Міський голова – Омелян Олег Ярославович  
  

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються 

паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця) 

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

 

1.Інформація про суб’єкта господарювання  

Кам’янка – Бузька Міська Рада 

80400 Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 2 

Тел 03254-24596, 03254-24633 E-Mail адреса: ms.kbmr@ukr.net 

 

2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 

Планова діяльність, її характеристика. 

Будівництво водозабору підземних вод Ямненського родовища для м. Кам’янка-Бузька   

в с. Ямне,  Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл.”  Коригування.   
 

Технічна альтернатива 1  

У відповідності до проекту передбачається будівництво свердловин №4ре №5ре, та їх 

буріння за допомогою бурового дизельного верстата який працює на дизпаливі. Була 

розглянута альтернатива у приводі бурового верстата який може працювати як на дизелі так і 

на електриці.  

 

Технічна альтернатива 2. 

Проектом передбачається буріння свердловин роторним способом. В якості альтернативи 

можливий варіант буріння турбінним способом. Турбінне буріння 

спосіб буріння обертового з застосуванням турбобуру як робочого органу. 

 

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.  

Місце провадження планованої діяльності: 

Проектовані нові свердловини № 4ре і № 5ре розташовані в заплаві р. Горпинка:  № 4ре на 

лівобережжі ріки, № 5ре - на правобережжі на відстані 640 м одна від одної.  поблизу с. 

Ямне Львівського (колишнього Кам’янка-Бузького р-ну) Львівської області.    
 

mailto:ms.kbmr@ukr.net
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80


територіальна альтернатива 1. 

Територіальна альтернатива 2  

Територія робіт обмежена контуром підрахунку розвіданих запасів корисної копалини. 

Видобування корисної копалини за межею розвіданих запасів не доцільне і суперечить 

законодавству. 

 

 

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності  
Метою видобування питних підземних вод є водопостачання для забезпечення 

господарсько-питного водопостачання м. Кам’янка-Бузька та супутніх споживачів. 

Користування надрами забезпечує додаткові надходження в місцевий бюджет, 

задовольнить потреби абонентів в питній воді, забезпечує більш позитивне ставлення 

інвесторів при виборі місця вкладення інвестицій, допомагає забезпечити робочими 

місцями працездатне населення. 
 

 

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

(потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)  

Запаси підземних вод Ямненської ділянки затверджені у кількості 7,9 тис. м3/добу 

протоколом УкрТКЗ від 03.12.1986 р. № 4602 і розраховані на експлуатацію семи 

свердловин.  На даний час КП “Кам’янкаводоканал” експлуатує три свердловини - № 1е,   

№ 2е, № 3е Таданівського водозабору Ямненської ділянки.  Видобуток води з них 

становив від 1,220 тис. м3/добу в 2000 р. до 0,800 тис. м3/добу в 2019 р. 

Гідрогеологічним обстеженням існуючих свердловин спеціалістами Львівської ГРЕ у 2014 

р. визначено, що свердловини № 1е, № 2е потребують поточного ремонту, а № 3е - 

капітального ремонту.  Свердловини № 1е, № 2е в межах І поясу зони санітарної охорони 

(ЗСО) огороджені, територія знаходиться в належному санітарному стані, свердловина № 

3е в межах І поясу ЗСО не огороджена.  Всі існуючі свердловини не обладнані 

лічильниками і рівнемірами, що не дозволяє їх експлуатацію в запроектованому режимі. 

Проектна продуктивність від будівництва двох нових свердловин № 4ре і № 5ре 

пе-редбачається 2,117 тис. м3/добу, що забезпечить потребу м. Кам’янка-Бузька у питній 

воді. 

В межах визначених запасів підземних вод Ямненської ділянки Кам’янка-Бузького 

родовища до трьох діючих свердловин № 1е, № 2е, № 3е Таданівського водозабору 

передбача-ється буріння двох нових свердловин № 4ре і № 5ре згідно розробленого 

Львівською ГРЕ ДП “Західукргеологія” НАК “Надра України” Проекту на буріння. 

Проектовані свердловини характеризуються наступними показниками: 

Свердловина № 4ре глибина, 50,0 м, дебіт свердловини, 1098,0 м3/добу. 

Свердловина № 5ре глибина, 50,0 м, дебіт свердловини, 1019,0 м3/добу. 
 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

При бурінні свердловини установкою з дизельним приводом встановлюється санітарно-

захисна зона. Порядок встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені 

Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996. 

Обмеження планової діяльності проводити у відповідності до чинного Законодавства України. 

- по забрудненню атмосферного повітря – викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин. Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі не перевищать нормативні показники; 

- по ґрунту, поверхневим та підземним водам – негативний вплив під час роботи 

будівельної техніки, відпрацьованого бурового розчину, прокладанні трубопроводів, 

прокладанні/відновленні доріг; 



- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму. 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – виснаження чи деградація 

сформованих в даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств в результаті 

планової діяльності не очікується. Зелені насадження не зноситимуться. Об’єкти ПЗФ на даній 

території відсутні. 

- навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована діяльність не змінить 

сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення. 

Позитивно вплине на створення робочих місць. 

-  навколишнє техногенне середовище – навантаження на об’єкти техногенного 

середовища не перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об’єкти в зоні 

спостереження не викликатиме жодних обмежень у їх діяльності. 

За діючим природоохоронним законодавством усі різновиди впливів повинні 

обмежуватися санітарно-захисною зоною споруд, не перевищувати фонові і 

граничнодопустимі концентрації та не спричиняти розвиток захворюваності місцевого 

населення.  
 

щодо технічної альтернативи 1 : 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планової діяльності 

 

щодо територіальної альтернативи 1  

щодо територіальної альтернативи 2  

Відсутні через відсутність територіальної альтернативи 
 

 

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

Проектні рішення в період будівництва будуть забезпечувати раціональне використання 

надр, буде передбачено заходи по охороні праці, відновлюючі, захисні заходи, 

компенсаційні заходи. Проведення гідрогеологічного моніторингу за рівнем води, 

водовідбором, контролем якості підземних вод. Інженерна підготовка і захист території 

здійснюється існуючою інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних 

горизонтів. 
 

щодо технічної альтернативи 1  

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планованої діяльності 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

щодо територіальної альтернативи 2  

Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність 

територіальної альтернативи.   
 

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

➢ навколишнє соціальне середовище (населення)  – діяльність не змінить сформовану 

інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення, 

зростання відрахувань у місцеві бюджети, робочі місця; 

➢ навколишнє техногенне середовище – відсутній. Вплив на об’єкти в зоні 

спостереження не викликатиме жодних обмежень у їх діяльності; 

➢ на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин; 

➢ на клімат та мікроклімат – відсутній.; 

➢ на рослинний та тваринний світ – відсутній; 

➢ на ґрунт – відсутній; 

➢ на водне середовище – покращення (очистка). 



 

щодо технічної альтернативи 1 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

 

щодо територіальної альтернативи 1  

щодо територіальної альтернативи 2  

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність 

територіальної альтернативи  

 

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”) 

Будівництво свердловин відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 

частини другої п. 1 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (глибоке буріння, у 

тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, 

буріння з метою водопостачання крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів). 
 

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 негативного транскордонного впливу 

(зачеплених держав) Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

відсутні. 

 

11. Плановий 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 із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» № 2059-VІІІ 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 згідно Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля”. 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля, 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 попереднім абзацом;  

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 цій 

процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 

розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля.  

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 

початок громадського обговорення. 

«Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 

повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 

слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про 

що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля.». 

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

 Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 

уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 

пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний 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 та 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  

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде отримання:  

Дозвіл на виконання будівельних робіт що надається: Державною інспекцією 

архітектури та містобудування України (ДІАМ) 

Висновку з оцінки впливу на довкілля в якому обґрунтовується допустимість 

провадження планової діяльності, що видається Департаментом екології та природних 

ресурсів Львівської ОДА. 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до  

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації 

Поштова адреса: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98 

Тел/факс: +38 (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua 

Контактна особа - Сорока Назарій Любомирович 

 

 

 

 

 

 

 


