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(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)
(дата публікації)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану р.
Вільшанка. Для розчищення русла річки проектом передбачено виконання
днопоглиблювальних робіт.
Ділянка розчищення розташована на правому березі Кременчуцького водосховища
в адміністративних межах с. Мошни Черкаського району.
Технічні заходи будуть включати гідротехнічні заходи по руслоформуванню,
шляхом очищення русла від намулу та зміни жорсткості в наслідок очищення русла річки
від болотяної та водної рослинності, що буде сприяти пропускній спроможності річки
Вільшанка. Протяжність розчистки становитиме 2322 м.
До підготовчих робіт відносяться зрізка дерев м’яких порід в кількості – 157шт, та
корчування пнів.
Для
розчищення
русла
каналу
проектом
передбачено
виконання
днопоглиблювальних та земляних робіт.
Проектний поперечний переріз каналу має трапецієвидний профіль.
Закладення укосів перерізу прийнято в залежності від фізико-механічних
властивостей грунтів і складає 1:2,5.
Загальний об’єм виїмки ґрунту при виконанні днопоглиблювальних робіт складає
93550 м3. Планування укосів річки складає 22650 м2.
Ширина русла по дну перемінна і коливається в великому діапазоні від 30м до 65м.
Уклон дна русла лімітується природними умовами.
Середня глибина розчистки русла річки складає 0,8 м.
.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Орган місцевого самоврядування – Мошнівська сільська рада, код ЕДРПОУ 26357343
19615, Черкаська обл., Черкаський район, село Мошни, вул. Максима Преснякова,
будинок 13. Тел. 30-21-06, факс 30-25-40, e-mail: moshnuSR@ukr.net
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної соби –
підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер паспорта,

ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3.

Уповноважений

орган,

який

забезпечує

проведення

громадського

обговорення
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, тел./факс (0472)63-36-55;
e-mail: 38715482@mail.gov.ua
Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78; (0472) 63-36-55.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому зазначена допустимість
провадження планованої діяльності, вважається рішенням про провадження планованої
діяльності,

яке є підставою для початку провадження цієї діяльності, встановлює

(затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності і приймається у
формі документа дозвільного характеру, або іншого акта органу державної влади у
порядку встановленому законодавством для відповідних рішень відповідно частини
першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної
адміністрації відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що
передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання,
що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться:
05.09.2018 року в 12.00 годині за адресою Черкаська обл., Черкаський район, село
Мошни, вул. Максима Преснякова, будинок 13, в приміщенні сільської ради.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання 2 відбудуться: не передбачаються

.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, або тел./факс (0472)63-36-55;
e-mail: 38715482@mail.gov.ua
Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78
Звіт опубліковано на сайті http://eia.menr.gov.ua/search
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, або тел./факс (0472)-63-36-55;
e-mail: 38715482@mail.gov.ua
Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 58 аркушах, в тому числі
додатки.
__________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації ( відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомитися з Звітом з ОВД реєстраційний номер справи про оцінку впливу
планованої діяльності в Єдиному реєстрі 2018220202 можна з 08.08.18 року за адресами:
1. Черкаська обл., Черкаський район, село Мошни, вул.Спасо-Преображенська 56в.
Пн-Птн з 9.00 до 16.00. Тел. (0472) 30-21-06,
2. м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, оф. 317 ТОВ «ПБК-Водпроект» тел. 54-01-18
Пн-Птн з 9.30-17.00
3. м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, або тел./факс (0472)63-36-55; Управління
екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
_____________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

