(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
Обслуговуючий кооператив «Дніпровські зорі», код ЄДРПОУ 39941192,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця,
ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 19622, Черкаська обл., Черкаський район, село Свидівок, вулиця
Дахнівська, будинок 80.
(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце
проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Намив територій на землях водного фонду, для захисту земельної ділянки від
підтоплення поверхневими водами, по вул. Дахнівській, 80, с. Свидівок Черкаського району
Черкаської області. Проектом передбачається розробка мулуватих відкладів на прилеглій
водній акваторії (староріччя р. Дніпро) з намивом розробленого ґрунту на ділянки, які
підтоплюються.
Технічна альтернатива відсутня. Так як не здійснення планованої діяльності призведе до
негативного впливу на геологічне середовище, яке при не проведенні робіт зазнає значного
впливу шляхом подальшого підтоплення, розмиву та підроблення території.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.
В адміністративному відношенні проектована ділянка розташована по вул. Дахнівській,
80 в с. Свидівок Черкаського р-ну, Черкаської обл. Ділянка робіт розташована на відстані 15
км від м. Черкаси. Площа земельної ділянки – 2,5724 га.
Територіальні альтернативи відсутні.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація проектного рішення з намиву земельної ділянки, площею 2,5724га з яких
1,3724 га знаходиться в довгостроковій оренді ОК «Дніпровські зорі», а решта належить
приватним власникам членам кооперативу, які дають згоду на проведення робі, дозволить
покращити стан прибережної захисної смуги за рахунок усунення впливу на неї поверхневих
вод, забезпечить збереження меж берегової лінії. Планова 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)
Роботи по намиву земельної ділянки, площею 2,5724га (середній розмір ділянки
120х215м), будуть виконуватися в береговій зоні Кременчуцького водосховища, в тому числі і
на прибережній захисній смузі (100х120м). Піщана суміш для намиву забирається з
староріччя р. Дніпро з ділянки площею 3,214га з днопоглибленням кар’єру до 2,0м.
Ґрунт для намиву ділянки площею 2,5724 га береться з правого берега Кременчуцького

водосховища гідро механізованим способом за допомогою земснаряду.
6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні й територіальні
обмеження згідно чинних нормативних документів.
Технічні та територіальні альтернативи відсутні.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуються у
необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарногігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
На клімат і мікроклімат вплив відсутній, передумов до створення мікроклімату в районі
розташування об’єкту проектування немає.
Вплив на повітряне середовище незначний в період проведення робіт, в період
експлуатації відсутній.
Вплив на елементи геологічного середовища внаслідок зміни рельєфу, по закінченню
робіт позитивний вплив, так як припиниться подальший розмив та підтоплення території.
Вплив на водне середовище - тимчасове забруднення завислими речовинами під час
проведення робіт, під час експлуатації відсутній.
Вплив на рослинний світ у період будівництва шляхом знищення водяної рослинності,
що поступово відновлюється після закінчення робіт. Вплив на тваринний світ шляхом
факторів турбування під час проведення робіт. Втрати іхтіофауни компенсуються шляхом
перерахування коштів до Держбюджету. В процесі експлуатації вплив на рослинний
тваринний світ та іхтіофауну виключений.
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 2 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»
Друга категорія, пункт 2, частина 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
10.
Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля
Підстави 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 із ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" №
2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. Зокрема, впливу робіт на ґрунт, поверхневі та ґрунтові
води, флору і фауну території, де плануються роботи з намиву територій на землях водного
фонду.
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 планової 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 попереднім підпунктом;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із 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 цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із 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 планованої діяльності на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на вебсайті 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 унікальний 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 та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у
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 пропозицій, 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 в 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 проведення робіт на землях водного фонду
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається: Державним агентством водних ресурсів України.
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

15.
Усі зауваження та 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 Черкаської обласної державної адміністрації за
адресою м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, або тел./факс (0472)63-36-55;
e-mail: 38715482@mail.gov.ua

