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 планової діяльності (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
комунального підприємства «Волиньприродресурс» Волинської
обласної ради
(код ЄДРПОУ 40422121)

1. Суб’єкт господарювання – назва (прізвище, ім’я по Комунальне
підприємство
«Волиньприродресурс»
батькові), юридична адреса (адреса реєстрації), Волинської обласної ради, директор – Столяр Василь
контактний номер телефону
Андрійович, 43027, Волинська область, місто Луцьк,
майдан Київський,9, моб.тел. 095 216 2616
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні Планова діяльність – видобування торфу на родовищі
альтернативи
«Велике Болото» з метою виготовлення паливного
торфобрикету, залучення місцевих паливних ресурсів в
економіку області. КП «Волиньприродресурс» має
спеціальний дозвіл на користування надрами № 6176
від 02.02.2017р. для видобування торфу.
Технічні альтернативи не розглядаються.
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні Родовище торфу «Велике Болото» розташоване на
альтернативи
території Велицької
та Поворської об’єднаних
територіальних
громад
Ковельського
району,
Черевахської
та
Троянівської
сільських
рад
Маневицького району.
Територіальної альтернативи немає.
4. Соціально-економічний вплив планової діяльності
Збільшення мінерально-сировинної бази області,
зростання зайнятості місцевого населення на роботах з
видобування торфу, забезпечення
комунальних
підприємств, закладів освіти та громадян сировиною
для опалення та наповнення місцевих бюджетів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі Земельні ділянки загальною площею 3154 га, в тому
параметри планової діяльності (потужність, довжина, числі ділянка Південна – 1800 га, ділянка ділянка
площа, обсяг виробництва, тощо)
Північна – 1354 га. Річний видобуток торфу 180,0
тис.тонн, вологісю 40%
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6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності щодо технічної альтернатив 1
за альтернативами
Дотримання
екологічних,
санітарногігієнічних,
протипожежних, містобудівних і територіальних
обмежень згідно діючих нормативних документів, в т.ч.
ДСП – 173, дотримання нормативів ГДВ та ГДК.
Планова діяльність не повинна спричиняти розвиток
захворюваності місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист Еколого-інженерна підготовка передбачає:
території за альтернативами
- польове обстеження земельних ділянок передбачених для
видобування торфу ;
- інженерно-топографічні вишукування;
- проведення культур-технічних робіт;
- влаштування осушувальної сітки;
- будівництво гідротехнічних споруд, влаштування
внутрімасивної залізничної колії, улаштування охоронних
зон, організація служби протипожежної охорони;
Територіальної альтернативи немає.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на
Внаслідок планової діяльності види можливого впливу на
довкілля
довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
на мікроклімат: В результаті осушення відбудуться зміни
річного випаровування з поверхні боліт, їх водного і
теплового балансу.
на атмосферне повітря. Викиди пилу в результаті
видобування торфу – фрезерування, ворушіння, валування,
збирання, штабелювання, а також продуктів спалювання
пального при роботі механізмів автотранспорту., Шумовий
вплив техніки і механізмів при розробці торфородовища.
на водні ресурси: Зміна рівня і динаміки грунтових вод на
торфородовищах і прилеглих територіях.
на грунти: Порушення природного рельєфу, знищення
болотної флори і фауни на ділянках видобутку.
на надра: Зменшення торф’яних ресурсів в даному регіоні.
щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1.
Не розглядається.
шодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
9. Належність планової діяльності до першої чи Відповідно до статті 3, пункт 13 – Закону України «Про
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які оцінку впливу на довкілля» планова діяльність належить до
можуть мати значний вплив на довкілля та першої категоріі видів планової діяльності та об’єктів –
підлягають оцінці впливу на довкілля
видобування торфу на площі понад 150 га.
При неправильному веденні видобувних робіт вони можуть
справляти значний вплив на довкілля, а тому підлягають
оцінці впливу, розробці і здійсненню природоохоронних
заходів.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу
транскордонного впливу на довкілля
немає.
11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації Планований обсяг досліджень та рівень деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД
оцінки впливу на довкілля
приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку
впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року
12. Передбачена процедура оцінки впливу на Планована діяльність суб’єктом господарювання може мати
довкілля та можливості для участі в ній значний вплив на довкілля і, підлягає оцінці впливу на
громадськості
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу
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13. Проведення та процедура громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу планової діяльності на довкілля

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 планової діяльності, зазначеного
у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планової
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планової діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється
розпочинати
провадження
планової
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планової 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 об’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 планової 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.
Громадське обговорення планової діяльності за участю
місцевих жителів Велицької та Поворської об’єднаних
територіальних громад Ковельського району, Черевахської
та Троянівської сільських рад Маневицького району,
представників громадських екологічних організацій та інших
зацікавлених осіб.
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 зауваження 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,
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14. Вид рішення про провадження планової
діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та
орган до повноважень якого належить прийняття
цього рішення
15. Найменування уповноваженого територіального
органу, а у випадок визначених частиною третьою і
четвертою
цієї
статті
–
уповноваженого
центрального органу до якого подається
повідомлення про планову діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля та якому надсилаються
зауваження та пропозиції громадськості до планової
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля

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.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження
даної планової діяльності буде висновок з оцінки впливу на
довкілля, у якому визначено допустимість провадження
такої планової діяльності ( ч, 3 ст. 11 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»
Міністерство екології та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м.Київ, 03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля.
m.shimkus@menr.gov.ua
(044) 206-20-89

