
Додаток 2
до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
" Л ОГІСТ-ПОСТАЧ"

(код ЄДРПОУ 41164565)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місцезнаходження юридичної особи: 77423, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. 
Угринів, вул. Незалежності, 94; контактний номер телефону +38 (097) 027-83-90
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
2.1 .Планована діяльність, її характеристика.

Планується геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка 
родовища корисних копалин загальнодержавного значення «Німшин» в Івано- 
Франківському районі Івано-Франківської області з подальшим видобуванням піщано- 
гравійної суміші на Німшинському родовищі загальною площею 3,82 га, що розташоване в 
межах надзаплавної тераси ріки Дністер, на її правому березі, на відстані 0,8 км на північний 
захід від села Німшин. Розробка родовища приймається в контурі затверджених балансових 
запасів по площі та глибин, а також в межах спеціального дозволу на користування надрами 
№ 5213 від 21.05.2021 року. Корисна копалина родовища представлена пісками та валунно- 
гравійно-піщаною породою. Корисна копалина відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-75-98 
«Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт»
2.2 Технічна альтернатива 1.

Технологічна схема видобувних робіт передбачає безпосередню розробку і 
навантаження корисної копалини нижнім та верхнім черпанням із застосуванням 
екскаватору типу “зворотна лопата” і транспортування його автотранспортом до місця 
переробки. Система розробки транспортна, відкритим способом із паралельним 
переміщенням фронту робіт і тимчасовим зовнішнім відвалоутворенням розкривних порід. 
Розробка і навантаження корисної копалини буде проводитися за допомогою екскаватора з 
об'ємом ковша 1,2 м3.

Технологічна схема розкривних робіт передбачає селективну розробку грунтово- 
рослинного шару шляхом попереднього його згортання бульдозером в штабелі перед



фронтом робіт і наступного транспортування до периметру кар'єрного поля для 
складування. Зняття розкривних порід проводитиметься бульдозером Т-190.
Технічна альтернатива 2.

Відмова від провадження планованої діяльності. Відмова від видобування корисної 
копалини як сировини для підприємств будівельної галузі району, як наслідок, зменшення 
обсягу будівельно-монтажних робіт в регіоні, зменшення надходжень до бюджету, 
погіршення економічної та соціальної ситуації в регіоні. Ця альтернатива виключає 
можливість відпрацювання запасів корисної копалини відповідно до чинного проекту та 
балансових запасів, у зв’язку з чим згадана альтернатива надалі не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Територіальна альтернатива 1.

Ділянка «Німшин», що розташована на правому березі ріки Дністер, в 0,8 км на 
північний захід від с. Німшин Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 
Територіальна альтернатива 2.

Планована діяльність територіально прикріплена до місця розташування покладів 
корисної копалини Німшинського родовища гравійно-піщаної суміші та наявного 
спеціального дозволу на користування надрами № 5213 від 21.05.2021 року, отже 
територіальна альтернатива 2 -  відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від даної планової діяльності визначається 
створенням робочих місць для місцевого населення, якому надається перевага, сплатою 
податків до державного та місцевого бюджетів. Планована діяльність є безпечна для 
місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Родовище розташоване на правій І надзаплавній терасі р. Дністер на відстані 250 м і 
більше від русла. Гірничий відвід розташований за межами населених пунктів на землях, 
що обліковуються як кам'янисті місця та характеризуються низькою родючістю, а їх 
господарське використання за призначенням є економічно неефективним. Згідно чинного 
законодавства (ст. 19 Земельного кодексу України), землі за основним цільовим признанням 
відносяться до категорій земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.

В геологічній будові родовища приймають участь верхньокрейдяні темно-сірі 
плитчасті мергелі, представлені верхньою, вивітрілою частиною, які візуально, через 
обводнення, практично не відрізняються від глин як підстилаючі породи і четвертинні 
алювіальні відклади, літологічно представлені піском глинистим та гравійно-піщаною 
породою, яка перекривається рослинно-суглинистим шаром потужністю 0,5 - 1,0 м.

Гравійно-піщана порода, як і пісок, зустрінута всіма виробками, має потужність від 
2.5 до 5.0 м, середня 3.4 м.

Співідношення її складових частин наступне: 
валунів 3.07 (від 0 до 14.53)%; 
гравію 69.03 (49.1-82.5)%; 
піску 27.9 (від 10.37 до 50.69)%.

За результатами попередньої розвідки визначені запаси гравійно -  піщаних порід 
категорії Сі в кількості 183,495 тис.м3 і в якості сировини для виробництва щебеню, гравію 
і піску для дорожньо-будівельних робіт.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно 

Законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, Кодекс України «Про 
надра», Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону 
земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Гірничого закону



України», технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями щодо технічної 
альтернативи 1:

• дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони об’єкту;
• не перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в 

повітрі.;
• не перевищення допустимого рівня шуму на заселеній території;
• організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для зберігання 

шкідливих відходів з подальшою передачею їх спеціалізованим організаціям для 
утилізації.

• відновлення порушених гірничими роботами земель, їх рекультивація після 
відпрацювання запасів корисної копалини.

щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1. Провадження планованої діяльності в межах 
відведених, згідно чинного законодавства України, у користування земельних ділянок, 
дотримання зони санітарної охорони, 
щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається щодо технічної 
альтернативи 1 :
- з території кар’єру буде знятий родючий шар ґрунту та заскладований в окремий відвал, 
для подальшого використання під час відновлювальних рекультиваційних робіт, із 
виконанням заходів щодо збереження його родючої здатності та попередження виникнення 
ерозії;
- виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих 
природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від підтоплення 
ґрунтовими, атмосферними та поверхневими водами, тощо) із урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань.
щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1 : Топографо -  геодезичні, інженерно -  геологічні, 
гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, 
відповідно до чинного законодавства, 
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається .
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності: 
щодо технічної альтернативи 1:

Грунт та геологічне середовище: Тимчасове порушення геологічної будови 
(природного рельєфу донної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки), виїмка та 
переміщення ґрунтових порід в межах кар’єру; для усунення можливих негативних впливів 
на геологічне середовище та ґрунти передбачається виконання природоохоронних 
рекультиваційнних робіт з відновлення порушених видобувними роботами земель.

Повітряне середовище: Незначне розпилення ґрунту та гірських порід під час 
проведення розкривних та видобувних виймально-вантажних робіт; викиди відпрацьованих 
(вихлопних) газів, під час роботи двигунів гірничої техніки та автотранспорту на території 
кар’єру;

Прогнозований рівень забруднення атмосферного повітря на межі санітарно- 
захисної зони та житлової забудови в межах нормативів.

Водне середовиьце: Гідрогеологічні умови родовища задовільні. Рівень ґрунтових 
вод залежить від кількості опадів, температурного режиму, змін рівня води в р.Дністер, з 
якою ґрунтові води гідравлічно пов’язані. Забруднення чи інші негативні впливи на стан 
підземних та грунтових вод неможливе, оскільки під час експлуатації кар’єру будуть 
виконуватись заходи щодо попередження потрапляння забруднюючих речовин та відходів



в навколишні землі. Негативного впливу на навколишнє водне середовище (підземні та 
поверхневі води) під час експлуатації проектованого кар’єру не передбачається.

Шумове забруднення. Пов’язане з роботою кар’єрних машин і проведенням 
ремонтних робіт.

Ґрунти: Здійснюється внаслідок порушення родючого шару грунту.
Рослинний і тваринний світ: Тимчасове збіднення флори та фауни.
Техногенне середовище: Утворення відходів під час розробки родовища та 

експлуатації кар’єрної техніки.
Заповідні об’єкти: Території ПЗФ у межах площі проектованого кар’єру відсутні. 

Проект не зачіпає землі природних заповідників, національних парків або інших об’єктів 
Заповідного Фонду.

Культурна спадщина: Вплив на культурну спадщину відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: Здійснення негативних впливів не

передбачається. Експлуатація проектованого кар’єру позитивно вплине на рівень 
зайнятості місцевого населення та розвиток економіки і промисловості району.

Навколишнє техногенне середовище: Негативного впливу під час реалізації 
проектованої видобувної діяльності на промислові, житлово-цивільні і 
сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію 
території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи не передбачається, так 
як вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкту, 
щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається, 
щодо територіальної альтернативи 1:

Ландшафт: Порушення структури ґрунтового покриву, зміна ландшафту із 
природного на гірничопромисловий з подальшою рекультивацією порушеної території, 
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Планована діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля у відповідності до пункт 3, частина 3, ст.З Закону України « Про оцінку впливу на 
довкілля»
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

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

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності зі ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої



від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОУШ-19), спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, до повного 
його скасування та протягом ЗО 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 реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до чинного законодавства України рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде - висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено



допустимість провадження такої планованої діяльності, що видається Управлінням екології 
та природних ресурсів Івано-Франківської 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

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації
(найменування уповноваженого органу,

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 А, main@eco.if.gov.ua 
поштова адреса, електронна адреса,

(0342) 52-61-50. Пліхтяк Андрій Дмитрович 
(номер телефону та контактна особа)
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