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 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
Білоусова Олена Олександрівна, ідентифікаційний код 3132515042, паспорт (ID карта)
№ 000573967
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
08711, Київська область, Обухівський район, селище міського типу Козин, земельна
ділянка з кадастровим номером 3223155400:03:020:0160 , тел. +38 (097)7903587.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Провести комплекс заходів з укріплення берегу безіменного каналу р.Дінпро у
адміністративних межах смт. Козин, Обухівського району Київської області
протяжністю до 60 м з метою захисту від розмиву берега, що відбувається внаслідок
природного ерозійного процесу та створює загрозу руйнування ділянки, загрожує
вимиванню та руйнуванню існуючих зелених насаджень, включно з будівництвом
закритої причальної споруди. Заплановане виконання берегоукріплення з
улаштуванням шпунтової підпірної стінки зі збірними залізобетонними елементами.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 1.
У якості технічної альтернативи розглядається виконання берегоукріплення габіонними
конструкціями.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Білоусова Олена Олександрівна має укладений договір суборенди землі загальною
площею 0,1049 га. Планована діяльність проводитиметься виключно на суборендованій
території та не зачіпатиме інші землі.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Альтернатива не розглядалась.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Успішна реалізація планової діяльності буде сприяти захисту території від шкідливої
дії вод, що спричиняє втрату земель внаслідок розмиву берега річки. Збереження
біорізномаїття та зелених насаджень.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Виконання берегоукріплювальних робіт передбачає захист ділянки до 60 м безімений
канал р. Дніпро, що включає комплекс технічних заходів з з улаштуванням шпунтової
підпірної стінки зі збірними залізобетонними елементами (або аналогічної дії) з
наданням берегу в плані допустимого радіусу повороту, стійкого
до
подальшого
розмивання, як першочерговий захід по захисту берега, формування підводної і
надводної частини укосу берега, укріплення надводної та частково підводної частини
берега, включно з будівництвом закритої причальної споруди.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання
основного юридичного документу - Водного кодексу України, що регламентує
виконання робіт на водних об’єктах України. Враховуються екологічні, санітарногігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних
нормативних документів. Планова діяльність визначається розділом ОВНС проектнотехнічної документації, який перевіряється та погоджується відповідними державними
органами. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виключно від
автотранспорту та техніки, що цілком відповідає звичайному стану повітря населених
місць, викиди незначні і не перевищуватимуть ГДК. Небезпечні та отруйні речовини не
будуть використовуватись, будівельні відходи передаватимуться спеціалізованим
організаціям.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
Вимоги Водного кодексу України, Земельного Кодексу України, будівельних та
санітарних норм.
щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
- польове обстеження берега річки;
- інженерно-топографічні вишукування;
- виготовлення проектної документації;
- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;
- доставка на об’єкт будівництва, необхідних механізмів та сировинних ресурсів;
- винос в натуру меж кріплення берега.
До заходів захисту території при будівництві належать:
- дотримання технологій передбачених проектом;
- охорона землі і води від забруднення відходами будівництва.
Виконання берегоукріплювальних робіт буде проводитись в позанерестовий період, що
дозволить зменшити вплив на гідробіонтів.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Виконання вимог Водного кодексу України, Земельного Кодексу України, будівельних
та санітарних норм.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Поверхневі та підземні води, ґрунти- водопостачання для реалізації діяльності не
вимагається; негативний вплив на поверхневі води та ґрунти не передбачається.
Клімат і мікроклімат- негативний вплив на клімат і мікроклімат відсутній.
Атмосферне повітря- при проектованій діяльності будуть викидатися такі речовини у
межах гранично-допустимих концентрацій: діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид
сірки, НМЛОС - здійснюватиметься двигунами внутрішнього згоряння будівельних
машин та механізмів.
Водні ресурси- забезпечення водними ресурсами не вимагається.
Утворення відходів- відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам.
Флора та і фауна- негативний вплив на флору та фауну не прогнозується. Проектом
будуть передбачені заходи щодо зменшення та нівелювання негативного впливу на
фауну.
Соціальне середовище- негативна реакція населення не передбачається, погіршення
умов проживання населення не передбачається, діяльність проводитиметься виключно
на орендованій території.
Техногенне середовище- негативний вплив на техногенне середовище відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності передбачається в межах існуючої земельної
ділянки. Планова діяльність не спричинить значного негативного впливу на оточуюче
середовище та здоров’я населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалась, так як не використовується.
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”)
Планова діяльність належить до Другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на
довкілля, відповідно до Статті 3, частини 3, пункту 10 «інфраструктурні проекти:
проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення,
зміни і стабілізації стану русел річок» Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
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 оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст.6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII 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 початок будівельних робіт.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській
області
(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації 01004, м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон
044-2790158
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

Киреєва Вікторія Станіславівна
контактна особа)

