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                       ТОВ «ФРУКТИ ПОЛІССЯ» 
 
 

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (далі - 
Управління) повідомляє, що відповідно до Повідомлення про плановану 

діяльність ТОВ «ФРУКТИ ПОЛІССЯ», яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

(реєстраційний номер № 202011206974 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля від 20.11.2020), стосовно будівництво об’єктів сільськогосподарського 

призначення, в т.ч. системи поливу з насосною станцією (фертигаційний вузол) на 

орендованих землях ТОВ "ФРУКТИ ПОЛІССЯ" у Ківерцівському районі 

Волинської області, за межами населених пунктів Омельненської сільської ради 

(Тростянецька ОТГ), розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля у 

відповідності до вимог законодавства. 
З дня офіційного оприлюднення зазначеного Повідомлення про плановану 

діяльність до управління надійшли зауваження та пропозиції від громадської 

організації «Українська природоохоронна група» (лист від 16.12.2020 № 

1070/2020). 
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Волинська обласна державна адміністрація 

Управління екології та природних ресурсів 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до обсягу та змісту звіту ОВД проекту 

«Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення, в т.ч. системи поливу з 

насосною станцією (фертигаційний вузол) на орендованих землях ТОВ "ФРУКТИ 

ПОЛІССЯ" у Ківерцівському районі Волинської області, за межами населених пунктів 

Омельненської сільської ради (Тростянецька ОТГ)»,  № 202011206974 в Реєстрі з ОВД 

 

 

До Вас звертається керівництво громадської організації «Українська 

природоохоронна група», створеної з метою розвитку мережі природно-заповідного фонду, 

збереження біорізноманіття та впровадження в Україні міжнародного природоохоронного 

законодавства. 

Згідно ч. 7, ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», представники 

громадськості протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, мають право подавати 

пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації в звіті з оцінки впливу на 

довкілля (далі – Звіт). Керуючись вищенаведеним, вважаємо за необхідне надати пропозиції 

щодо Звіту з ОВД «Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення, в т.ч. системи 

поливу з насосною станцією (фертигаційний вузол) на орендованих землях ТОВ "ФРУКТИ 

ПОЛІССЯ" у Ківерцівському районі Волинської області, за межами населених пунктів 

Омельненської сільської ради (Тростянецька ОТГ)». Повідомлення розміщене в Єдиному 

реєстрі з ОВД під № 202011206974. 

Пропонуємо включити до Звіту з ОВД наступне: 

1. Деталізувати місце провадження планованої діяльності та розташування 
основних об’єктів цієї діяльності на топографічній основі: 

•   На великомасштабній топографічній карті; 

• На викопіюванні з генплану території; 

• На супутниковому знімку високої роздільної здатності.  

2. На вищезгаданих картах пропонуємо вказати:  
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• Місця розташування всіх земельних ділянок для вирощування 

сільськогосподарських культур на території планованої діяльності (додатково 

зазначити в звіті кадастрові номери відповідних земельних ділянок та інформацію 

про їх власників). Зокрема наголошуємо, що вказання в Повідомленні про 

плановану діяльність, замість розташування території планованої діяльності 

тексту «…розташованій у Ківерцівському району, Волинської області, за межами 

населених пунктів Омельненської сільської ради (Тростянецька ОТГ)» - не є вказанням 

місця проведення планованої діяльності. Невказання точного розташування 

території планованої діяльності в Повідомленні про плановану діяльність 

ускладнює роботу громадськості і призводить до збільшення кількості вимог 

щодо необхідних досліджень в рамках процедури оцінки впливу на довкілля, так 

як не відомо точно, які саме території зазнають впливу. Також невказання у 

Повідомленні про плановану діяльність місця проведення планованої діяльності є 

порушенням вимог статті 5, п.2, пп.3 Закону України «Про ОВД»; 

• Розташування обладнання, що буде здійснювати основний водозабір та водозабір 

для підкачування, розташування свердловин, водойми, з якої буде вестись 

підкачування (водонакопичувача), а також всіх трубопроводів, що постачатимуть 

та розподілятимуть воду з до місць її використання, та всіх зрошувальних 

установок; 

• Межі водоохоронної зони водно-болотних угідь та річки Грушвиця, що ймовірно 

розташована поряд з територією планованої діяльності, згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України № 486 від 08.05.1996 р., та прибережної захисної 

смуги, встановленої згідно вимог Водного кодексу України; 

• Санітарно-захисну зону навколо території планованої діяльності згідно чинних 

нормативів; 

• Об’єкти  природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової мережі, культурної 

спадщини та Екомережі, які знаходяться поблизу місця провадження планованої 

діяльності, в тому числі у водоохоронній зоні. Зокрема територія планованої 

діяльності, згідно маркера місця провадження діяльності, як його вказано на 

сторінці справи у Єдиному реєстрі з ОВД, розташовується поряд з територією 

національного природного парку «Цуманська пуща», даний об’єкт ПЗФ оточує 

ймовірну територію планованої діяльності з трьох боків. Також неподалік 

ймовірної території планованої діяльності, в селі Омельне розташовано ще один 

об’єкт ПЗФ - парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва «Макаревичівський». На 

схід, поряд з ймовірною територією планованої діяльності розташовано сайт 

Смарагдової мережі (UA0000112 Tsumanska Pushcha). Окрім цього, ця територія 

відноситься до регіонального екокоридору Екомережі.  

3. В разі наявності територій чи об’єктів ПЗФ, Екомережі та Смарагдової мережі на 

території планованої діяльності, або поряд з територією планованої діяльності, оцінити 

вплив планованої діяльності на їх природні комплекси та об’єкти (окрема види флори і 

фауни, їх угруповання та оселища), що охороняються. 

4. Деталізувати технічні характеристики планованої діяльності, зокрема: 

• Типи та технічні характеристики всього обладнання, що буде задіяне в процесі 

провадження планованої діяльності на всіх її етапах, в тому числі зрошувального 

і водозабірного обладнання; 
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• Інформацію про технічний стан (рік введення в експлуатацію, нормативний 

термін експлуатації, ступінь зносу) та рівень амортизації цього обладнання; 

• Характеристики підземних (артезіанських) горизонтів вод, з яких планується 

вести видобуток: глибина залягання, глибина свердловин, об’єм вод в горизонті, 

хімічний склад, на який термін вистачить запасів вод в горизонтах, з яких 

планується вести видобуток; 

• Статистику планованої витрати води: мінімальну, максимальну та середню 

витрату для різних місяців поливного сезону; 

• Детальний опис земляних робіт необхідних до виконання в зоні водозабору, 

ставка-накопичувача та в зонах прокладки трубопроводів; 

• Опис всіх технологічних процесів, що будуть відбуватись при проваджені 

планованої діяльності, та очікувані рівні викидів/скидів забруднюючих речовин 

в атмосферу, водойми та ґрунти при цьому; 

• Опис пропонованого процесу виведення з експлуатації конструкцій 

зрошувальної системи по завершенню нормативного терміну їх експлуатації; 

• Детальний опис компенсаційних заходів, пропонованих для мінімізації та 

уникнення негативних впливів планованої діяльності на навколишнє природне 

середовище; 

• Опис програми моніторингу стану довкілля при провадженні планованої 

діяльності на етапах реконструкції, експлуатації зрошувальної системи та 

виведення її з експлуатації.  

5. Оцінити наступні впливи планованої діяльності: 

• На види флори та фауни, занесені до Червоної книги України та Резолюції 6 

Бернської конвенції, що зустрічаються на території планованої діяльності та в 

санітарно-захисній зоні, угруповання цих видів; 

• На мікрокліматичні умови в районі провадження планованої діяльності, в 

тому числі внаслідок збільшення транспірації; 

• На стан атмосферного повітря в зоні провадження планованої діяльності та в її 

санітарно-захисній зоні (далі – СЗЗ), на етапах будівництва конструкцій 

зрошувальної системи та її експлуатації; 

• На ґрунти земельної ділянки, що підлягає зрошенню. В тому числі оцінити 

довгострокові впливи, пов’язані із ризиками засолення та деградації ґрунтів 

через тривале зрошення; 

• На підземні (артезіанські) водні горизонти, з яких планується добувати воду, з 

метою проведення зрошення. На нашу думку, такий тип зрошення є 

недоцільним. Як відомо, артезіанська вода є непоповнюваним, викопним 

джерелом ресурсів. Вважаємо недоцільною витрату цінних непоповнюваних 

водних ресурсів на зрошення, в умовах виникаючої та стрімко розвиваючоїся в 

Україні нестачі вод, зміни клімату та зникнення річок, коли ймовірно в 

недалекому майбутньому життя та добробут населення спиратиметься лише на 

вкрай економне використання викопних артезіанських вод.  

• Комплексно на всі екосистеми, навколишнє середовище, господарську 

діяльність та життя громад у Ківерцівському районі через спустошення 
підземних артезіанських водоносних горизонтів. Які опосередковані наслідки 

це матиме. Як це вплине на водоносні горизонти що знаходяться ближче до 
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поверхні. На річки та їх живлення підземними водами, транзитні води та 

поповнення поверхневими водами. На ліси їх живлення підземними водами та 

життя їх екосистем, біорізноманіття, на товарне лісорозведення. На загальну 

урожайність та сільськогосподарську діяльність інших суб’єктів. Навести в Звіті 

результати відповідних досліджень, дати їх проведення, використані методи 

досліджень, дані щодо залучених фахівців. 

• На рівні та хімічний склад ґрунтових і підземних вод в районі планованого 

зрошення та в СЗЗ об’єкта. Зокрема оцінити вплив за умови застосування різних 

пестицидів та інших агрохімікатів землях, які планується зрошувати при 

провадженні планованої діяльності. В тому числі аспект потрапляння 

агрохімікатів до водно-болотних угідь та притоків басейну річки Грушвиця, 

внаслідок планованого зрошення; 

• На доступність водних ресурсів (у тому числі ґрунтових води питних вод) для 

місцевих громад в районі провадження планованої діяльності. 

6. Навести в Звіті такі дані: 

Так як артезіанські (технічні та мінеральні) підземні води являються корисними 

копалинами загальнодержавного значення (постанова КМУ від 12.12.94 р. № 827) – 

промислове використання у значних об’ємах потребує отримання спеціального дозволу на 

водокористування, або геологічної розвідки родовища корисної копалини (вод), нанесення 

даних про нього на кадастрову карту, та отримання спеціального дозволу на  користування 

надрами. Отже, навести дані щодо наявності у суб’єкта господарювання спеціального 

дозволу на користування надрами та/чи спеціального дозволу на водокористування, 

необхідних для провадження планованої діяльності, додати до Звіту копії цих документів.  

7. Оцінити сукупний (кумулятивний) вплив планованої діяльності (зрошування земель 

та вирощування сільськогосподарських культур) на природні комплекси та об’єкти 

Ківерцівського району, разом з усіма існуючими та проектованими зрошувальними 

системами, а також широко розповсюдженим використанням пестицидів; 

8. Всі методи, які використовувались для проведення досліджень та оцінки впливу на 

довкілля, а також плануються до використання в процесі моніторингу довкілля під час 

провадження планованої діяльності. Окремо вказати всі джерела інформації, на яких 

ґрунтуються дані та висновки із них, включенні до Звіту. 

 

 

 

З повагою,  

Голова Правління  

ГО «Українська природоохоронна група» 
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