
_________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля) 

________________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ», 

Код ЄДРПОУ 43504573 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Україна, 04116, місто Київ, вул. Старо-Київська, будинок 10, офіс 202,  

тел.+38 (067)-249-82-85 

 

   2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

 

Планована діяльність, її характеристика. 

Метою планованої діяльності є видобування питних підземних водна Козлівському 

водозаборі Виробничого підрозділу «Козлівський спиртовий завод» ТОВ «БІЗНЕС-

ІНІЦІАТИВИ», що розташований в смт Козлів Тернопільського району Тернопільської 

області з метою забезпечення виробничих, питних і санітарно-гігієнічних потреб 

підприємства при виробництві етилового спирту. 

Забір підземних вод передбачено з 4-х свердловин в об’ємі 1500,25 м3/добу  

(547,59 тис. м3/рік); скид виробничо-побутових та теплообмінних зворотних вод після 

очистки на біологічних очисних спорудах продуктивністю 500 м3/добу, передбачений 

двома випусками у річку Висушка (басейн річки Стрипа, басейн річки Дністер), 

розташованими за межами населеного пункту, відповідно до діючого Дозволу на 

спеціальне водокористування  ТОВ «БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ» № 187/ТП/49д-21 від 

16.09.2021 р., виданого Державним агентством водних ресурсів України.  

 

технічна альтернатива 1 

Водозабір питних підземних вод складається з 4-х експлуатаційних свердловин, 

що розташовані на території Виробничого підрозділу «Козлівський спиртовий завод» 

ТОВ «БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ» по вул. Заводській, 34 в смт Козлів Тернопільського 

району Тернопільської області. 

Режим експлуатації ділянки надр цілодобовий. Експлуатаційні запаси питних 

підземних вод у верхньокрейдових відкладах підраховані та затверджені Протоколом № 

2826 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при 

Державній службі геології та надр України 17 січня 2013 р. в об’ємі: 1500 м3/добу; 547,50 

тис.м3 /рік за категоріями В+С1. 

 

технічна альтернатива 2 

В якості територіальної альтернативи розглядається відмова від використання 

підземної води та здійснення поверхневого водозабору з річки Висушка з улаштуванням 

додаткової системи очистки поверхневих вод. Дана альтернатива є економічно 

недоцільною з урахуванням того, що водозабірні свердловини, з яких передбачено 

водозабір відповідно до технічної альтернативи №1 є існуючими та не потребують 

додаткових заходів для відновлення їх роботи. При заборі води з поверхневої водойми 

необхідна додаткова очистка, тобто додаткові затрати. Також враховуючи великі об’ємні 

потреби підприємства у воді можливим є виснаження природних ресурсів. 

 

 

 



Технічна альтернатива 1 є оптимальним (раціональним, економічно вигідним) 

варіантом для вирішення потреб підприємства щодо здійснення планованої діяльності, 

оскільки експлуатація свердловин буде продовжуватися наявним фондом обладнання у 

межах ділянки надр, де розташований водозабір Виробничого підрозділу «Козлівський 

спиртовий завод» ТОВ «БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ», а продуктивність свердловин цілком 

задовольняє потребу підприємства у питних підземних водах.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

 

Місце провадження планованої діяльності:  

територіальна альтернатива 1. 

Планована діяльність видобування питних підземних вод буде здійснюватися в 

смт Козлів Тернопільського району Тернопільської області на земельній ділянці 

(кадастровий номер: 6123055400:02:002:0574) площею 18,0297 га, яка належить 

Козлівській селищній громаді. Дана земельна ділянка надана в користування ТОВ 

«БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ» на умовах Договору оренди землі № 51 від 29.12.2021 р. 

 

територіальна альтернатива 2 

Не розглядається. Розгляд місця провадження планованої діяльності за 

територіальними альтернативами є недоцільним. 

Оскільки Козлівське родовище є розвіданим, а водозабірні свердловини, з яких 

передбачено водозабір відповідно до технічної альтернативи №1, є існуючими з 1981 р. 

та не потребують додаткових заходів для відновлення їх роботи - перевагу віддано 

територіальній альтернативі 1. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

 

Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний 
характер. Видобування питних підземних вод забезпечує можливість їх використання 

для виробництва продукції етилового спирту, що відповідає вимогам діючих стандартів 

якості, а також створює умови для безперервного функціонування виробництва. 

Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 

господарської діяльності на умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення. 

Відновлення роботи підприємства забезпечить нові робочі місця, сплату податків до 

Державного та місцевого бюджетів (в тому числі – рентної плати за спеціальне 

використання води). 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

 

Проєктна потужність виробництва Виробничого підрозділу «Козлівський 

спиртовий завод» (Тернопільська область, Тернопільський район, смт Козлів, вул. 

Заводська, 34) ТОВ «БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ» - 4250 дал в добу (1551,25 тис. дал в рік) 

етилового спирту. 

Згідно нормативного розрахунку потужність підприємства з видобування 

підземних вод складає 1500,25 м3/добу,  547,59 тис. м3/рік. Режим водовідбору з 

водозабору цілодобовий, щоденний (365 діб на рік). 

Експлуатується верхньокрейдовий напірний водоносний горизонт, величина 

напору 25 м. Водовмісні породи – крейда з включенням жовнів кременю, тріщинуваті 

пісковики загальною потужністю до 100 м. 

За хімічним складом підземні води Козлівського водозабору належать до 

гідрокарбонатних кальцієвих з мінералізацією 0,5 – 0,8 г/дм3, водневий показник рН  -  

6,6÷7,9. Питні підземні води відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» і використовуються для 

виробничого та господарсько-питного водопостачання. 

 

 



 

З 2019 р. виробнича діяльність на об’єкті за адресою: Тернопільська область, 

Тернопільський район, смт Козлів, вул. Заводська, 34 не здійснюється, відповідно 

аналізується забір підземних вод  за 2012-2018р.р. Згідно спостережень середній 

водовідбір із свердловин за цей період склав 177,99 тис. м3/рік, а середній добовий - 

1012,38 м3/добу. Максимальний водовідбір здійснювався 1115,51 м3/добу (2015 р.), а 

мінімальний - 815,88 м3/добу (2012 р.). 

Свердловини №№ 1-4 пробурені у 1981 р. Тернопільським БМУ-71. Загальний 

дебіт води складає 72 м3/год (1728 м3/добу), в т. ч: свердловини № 1 -22 м3/год (528 

м3/добу); свердловини № 2 – 10 м3/год (240 м3/добу); свердловин №№ 3, 4 – по 20 м3/год 

(по 480 м3/добу). Глибина свердловин: № 1 - 90 м, № 2- 98 м. №№3,4 – 100 м.   

Свердловина №1 облаштована надкаптажною спорудою поверхневого типу 

розмірами 7х4 м, висотою 3,5 м.; свердловина № 2 - надкаптажною спорудою підземного 

типу, розмірами 1,1х1,1 м, глибиною 1,0 м; свердловини №№3, 4 - надкаптажними 

спорудами підземного типу у вигляді бетонного кільця Ǿ 2,0 м, глибиною 1,0 м, що 

закривається металічною кришками на замок. 

 

У відповідності до технологічної схеми видобутку води свердловини обладнані 

необхідним устаткуванням: 

Номер свердловини Обладнання 

Насосний агрегат Електродвигун Лічильник (облік 

води) 

1 ЕЦВ 8-40-90 ПЕДВ 16-180 СТВ-80 № 121199 

2 ЕЦВ 8-40-90 ПЕДВ 16-180 СТВ-80 № 121199 

3 ЕЦВ 8-40-90 ПЕДВ 16-180 СТВ-80 № 124774 

4 ЕЦВ 6-6,6-125 ПЕДВ 4,5-140 СТВ-80 № 021726 

Кожна із свердловин обладнана сітчастим фільтром. Конструкція свердловин 

забезпечує захист підземних вод від забруднення з поверхні. Навколо свердловин 

облаштовані санітарні зони суворого режиму. 

Свердловини розташовані на огородженій земельній ділянці з дотриманням зон 

санітарної охорони, доступ до свердловин має тільки персонал, що відповідає за 

експлуатацію свердловин. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 

щодо технічної альтернативи 1 

 

Екологічні обмеження: при експлуатації об’єкта дотримуватися нормативів чинного 

природоохоронного законодавства; виконання вимог щодо раціонального використання 

природних ресурсів; забезпечення вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні 

мережі та споруди»; дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО; 

попередження засмічення, забруднення підземних вод; дотримання умов спеціального 

водокористування: дотримання правил експлуатації джерел водопостачання згідно з 

чинним законодавством; забороняється скидати стічні води, використовуючи рельєф 

місцевості; дотримуватися вимог водного законодавства щодо умов скидання стічних 

вод у водні об’єкти; дотримання нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного 

навантаження на природне середовище: скид стічних вод повинен здійснюватися після 

попередньої очистки та з дотриманням нормативів граничнодопустимих скидів, 

встановлених Дозволом на спеціальне водокористування. 

Санітарно-гігієнічні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними 

санітарними нормами та правилами; з дотриманням вимог Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); з дотриманням зон санітарної 

охорони (ЗСО), меж та режимів поясів ЗСО. 

Інші обмеження: своєчасна і в повному обсязі сплата обов’язкових платежів до 

Державного бюджету згідно з чинним законодавством, щорічна звітність перед 

Державною службою геології та надр України, щорічне подання звіту про використання 

води за формою 2ТП-водгосп (річна). 



щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні  щодо технічної альтернативи 1. 

 

щодо територіальної альтернативи 1.  

Дотримання зон санітарної охорони відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, 

зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» для недопущення 

забруднення глибинних водоносних горизонтів. 

 

щодо територіальної альтернативи 2. 

Не розглядаються, так як зміна територіального місця провадження планованої 

діяльності недоцільна. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

 

щодо технічної альтернативи 1 

Оскільки свердловини існуючі та їх експлуатація продовжується наявним 

обладнанням у межах ділянки надр, де розташований водозабір Виробничого підрозділу 

«Козлівський спиртовий завод» ТОВ «БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ», проведення додаткової 

еколого-інженерної підготовки і захисту території не потрібно. Підземна насосна станція 

побудована відповідно до державних будівельних норм. На водозаборі використовується 

закрита система забору, очищення, водопідготовки, розподілу води, що відповідає 

сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно до існуючих норм 

Положення № 2640-82 від 18.12.1982 р. «Положення про порядок проектування та 

експлуатації ЗСО джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного 

призначення» та відповідають умовам, які не допускають забруднення глибинних 

водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою 

інфраструктурою.  

 

щодо технічної альтернативи 2 

Не розглядається через додаткові фінансові затрати. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та 

передбачені заходи, що не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. 

Освоєння нових горизонтів не передбачено. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядаються, так як зміна територіального місця провадження планованої 

діяльності недоцільна. 

 

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

 

щодо технічної та територіальної  1 

В процесі експлуатації водозабору питних підземних вод Виробничого підрозділу 

«Козлівський спиртовий завод» : 

Клімат і мікроклімат: вплив не передбачається. 

Повітряне середовище: вплив при експлуатації свердловин можливий під час  ремонту 

обладнання або його заміни (вплив є короткочасним, може виникнути без певної 

закономірності). 

Водне середовище: Здійснення планованої діяльності передбачає забір підземних вод в 

межах лімітів водокористування відповідно до Дозволу на спеціального 

водокористування. Скид зворотних стічних вод передбачається після попередньої 

очистки до нормативних показників двома випусками у річку Висушка. Основними 

забруднюючими речовинами зворотних вод, за якими повинен здійснюватися контроль: 

азот амонійний, БСК5, ХСК, завислі речовини, нафтопродукти, нітрати, нітрити, 

сульфати, фосфати, хлориди, залізо (загальне), водневий показник (рН), мінералізація. 



Ґрунти та ґрунтові води: забруднення ґрунтів в процесі здійснення планованої діяльності 

не відбувається. Об’єкт не має неорганізованих скидів стічних вод, які можуть привести 

до забруднення ґрунтів. Планована діяльність не передбачає зростання існуючих 

статистичних навантажень на ґрунт, динамічні навантаження виключені, можливість 

підтоплення виключена. З метою попередження забруднення ґрунтових вод необхідним 

є організація охорони першого поясу ЗСО. 

Шум: шумове навантаження не перевищує нормативні допустимі рівні. 

Рослинний та тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду – вплив не 

передбачається. Об’єкти природного заповідного фонду та рекреаційні зони в районі 

розташування водозабірних свердловин відсутні. Популяції та місця росту зникаючих та 

рідкісних видів рослин відсутні. 

Навколишнє техногенне навантаження: вплив не передбачається за умов комплексного 

дотримання правил експлуатації. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної 

спадщини в районі здійснення планованої діяльності відсутні. 

Відходи: виникнення відходів можливе в процесі здійснення планового огляду 

технологічного обладнання та проведення ремонтних робіт. З метою попередження 

забруднення навколишнього середовища відходи повинні передаватися на утилізацію, 

знешкодження, захоронення спеціалізованими організаціями. 

Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення: знаходитиметься в межах 

нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та 

застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та 

санітарного законодавства. 

 

щодо технічної альтернативи 2. 

Вплив аналогічний технічній альтернативі 1. 

 

щодо територіальної  альтернативи 2 

Не розглядаються, так як зміна територіального місця провадження планованої 

діяльності недоцільна. 

 

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: 

 

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності, які можуть 

мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме п.3 ч.3 

ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - Видобування корисних копалин, 

крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи 

землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим 

використанням, а також п.13 ч.3 ст.3 зазначеного Закону - 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 метрів кубічних на добу. 

 

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) 

 

Транскордонний вплив на довкілля відсутній. 

 

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 до ст.6 Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля» №2059 УIII від 23 травня 2017 року. 

 



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

громадськості 

 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

-проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

 

-аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

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

від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури 

оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

-надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу 

на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

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

також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 

звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

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

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

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

початок громадського обговорення. 

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 реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 

процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

 

 

 



 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 

господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 

зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 

відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 

обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 

оцінки впливу на довкілля.  

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде  отримання документа дозвільного характеру - спеціального дозволу на 

користування надрами (видобування корисних копалин) – питні підземні води 

водозабору Виробничого підрозділу «Козлівський спиртовий завод» ТОВ «БІЗНЕС-

ІНІЦІАТИВИ», що видається Державною службою геології та надр України. 

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 Тернопільської 

облдержадміністрації; 46008, м. Тернопіль, вул.Шашкевича, 3; 

тел/факс (0352) 22-00-20, електронна пошта: eco_ter@eco.te.gov.ua.  

Контактна особа – Груніна С.О. 




