____________________________________
(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
Комунальне підприємство «ГОРОДНЯНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА »
Код ЄДРПОУ 03357872
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
15100, Чернігівська обл., Городнянський район, місто Городня, вулиця Льонозаводська,
будинок 12, телефон: (04645) 2-15-73
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво водозабірної артезіанської свердловини з підземних вод сеноманнижньокрейдового водоносного комплексу, що розташоване по вулиці Чернігівська,
будинок 63. м. Городня, Городнянського району, Чернігівської області з метою
забезпечення господарсько-питного водопостачання населення міста Городня.
Технічна альтернатива 1.
Будівництво водозабірної артезіанської свердловини по вул. Чернігівська, будинок 63,
в м. Городня, Чернігівської області.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення
господарсько-питної потреби населення.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється на земельній ділянці на території Городнянської
міської ради в м. Городня, Городнянського району, Чернігівської області, по вул.
Чернігівська, будинок 63 поряд із свердловиною 2003/6 яка вийшла з ладу в наслідок
замулення.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Відсутня
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням господарсько-питних та виробничих потреб
населення. Сприяє забезпеченню необхідного рівня пожежної безпеки міста;
забезпечення цілодобового водопостачання; покращення соціально-побутових та

санітарно-гігієнічних умов проживання; стовідсоткове забезпечення споживчих норм
Після реалізації всіх заходів, комунальне підприємство вийде на рівень беззбитковості
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Будівництво нової артезіанської свердловини буде здійснено на тій же земельній
ділянці, на якій розташована неробоча свердловина 2003/6. Згідно проекту очікувана
потреба води нової свердловини становить 1272 м. куб/на добу. Очікуємий дебіт
становить 60 м. куб. /на добу. Глибина свердловини 508 м.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно ДБН
В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування» розділ 15.2 - зона санітарної охорони суворого режиму радіусом –
30 метрів
-

дотримання умов спеціального водокористування

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання меж поясів ЗСО
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Проектом передбачено забезпечення раціонального використання надр, буде
передбачено заходи протидії підтопленню, а також охоронні, відновлювані, захисні
заходи. Проведення гідрогеологічного моніторингу за рівнем води, водовідбором,
контролем якості питних підземних вод. Інженерна підготовка і захист території
здійснюється існуючою інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних
горизонтів.
щодо технічної альтернативи 2
Відсутня
щодо територіальної альтернативи 1
Для будівництва водозабірної свердловини буде використана та сама земельна ділянка
по вул. Чернігівській, будинок 63, де розташована аварійна свердловина 2003/6
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє
середовище, а саме:
-

Будівництво об’єкта пов’язане з незначним впливом на атмосферне повітря – при
проведенні будівельно – монтажних робіт, при експлуатації свердловини вплив
відсутній

-

Вплив на водне середовище – при експлуатації водозабірної свердловини можливе
незначне зниження рівнів вод в межах допустимого зниження рівня підземних вод
водоносного комплексу, який бу експлуатуватися. Проведення ліквідаційного
санітарно-технічного тампонажу існуючої водозабірної свердловини №2003/6
виключить можливість забруднення водоносного комплексу сеноманнижньокрейдових відкладів.

-

Вплив на рослинний та тваринний світ – відсутній

-

Родючій шар ґрунту у ході будівництва не порушується у зв’язку з його
відсутністю

щодо технічної альтернативи 2
Відсутня
щодо територіальної альтернативи 1
Соціальне середовище – в період будівництва: незначні впливи (шум від будівельної
техніки), в період експлуатації: покращить умови водозабезпечення населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня
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 з будівництва водозабірної свердловини в м. Городня
Городнянського району Чернігівської області належить до другої категорії видів
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 п 3, підпункт 1 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року .
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)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований 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 з ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”
№ 2059-VIII 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.
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 Дозвіл на виконання будівельних робіт
_____________________________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією
__________________________________________________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова адреса: проспект Миру , 14.
м. Чернігів, 14000, електронна адреса: dapr_post@cg.gov.ua, тел./факс. (0462) 774488,
контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна

