ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Бабанська селищна рада Уманського району Черкаської області
.Ідентифікаційний код суб`єкта господарювання за ЄДРПОУ 26261413
1. Інформація про суб’єкта господарювання
20351, Черкаська обл., Уманський район, селище міського типу Бабанка,
вул. Соборна, будинок 30.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Проект «Заходи, щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану русла р. Ревуха в
адмінмежах Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської
області (реконструкція об’єкту)» передбачає відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного та санітарного стану р. Ревуха. Проектом
передбачається розчищення від мулуватих відкладів з поглибленням
русла глибиною до 2,0 м.
Технічних альтернатив немає.
3.

Місце

провадження

планованої

діяльності,

територіальні

альтернативи
Виконання комплексу заходів по екологічному та санітарному
поліпшенню стану навколишнього середовища планується на руслі р.
Ревуха. Розчистка русла річки починається в 100 м нижче по течії від
греблі існуючого ставу до мосту автошляху Вінниця-Кропивницький в
адмінмежах Бабанської селищної ради. Протяжність розчистки русла
річки Ревуха складає 3048 метрів.
Тереторіальних альтернатив немає.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація проектних рішень дозволить покращити екологічний та
санітарно-гігієнічний стан ділянки р. Ревуха в межах населеного пункту.
Виконання

робіт

розчистки

русла

річки

призведе

доліквідації

мілководної зони і мулуватих відкладів, що несе лише позитивний
ефект.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності
Загальний комплекс заходів по екологічному та санітарному
поліпшенню стану навколишнього середовища включає розчистку та
поглиблення русла річки, з метою ліквідації мілководної зони і
мулуватих відкладів.
Протяжність розчистки становитиме – 3048 м.
Середня ширина розчищення – 8 м.
Середня глибина чистки – 0,95 м;
Об’єм земляних робіт (виїмка грунту) – 41143 м3;
Об’єм насипу – 26924 м3;
Об’єм вивозки – 14219 м3.
Планувальні роботи: Берегів – 77020 м2;
Укосів – 3077 м2.
В географічному відношенні ділянка робіт з розчистки русла річки
починається в 100 м нижче по течії від греблі існуючого ставу до мосту
автошляху Вінниця-Кропивницький в адмінмежах Бабанської селищної
ради. Протяжність розчистки русла р. Ревуха складає 3048 метрів.
В проекті передбачається реконструкція об’єкту за рахунок розчищення
від мулуватих відкладів з поглибленням русла глибиною до 2,0 м.

На

прибережній території, в місцях, де буде складуватися розроблений
ґрунт, виконуються роботи по розчистці території від повалених
буревієм дерев та проведення робіт по корчуванню дерев та чагарників.
Закладання укосів руслового каналу прийняті, в залежності від фізикомеханічних властивостей ґрунтів, і дорівнюють 1:1,5, а при влаштуванні
розширеної водойми закладання укосу, з правої сторони річки прийняті
– 1:3,0.
Загальний об’єм очищення берегів водоймища від мулуватих відкладень
складає 41,143 тис, в тому числі розрівнювання ґрунту з правої сторони

річки - 17622 м3, з лівої сторони – 9302 м3, вивозка ґрунту в відвал на
відстань до 2,0 км

- 11924 м3, вивозка ґрунту на відстань 4,0 км, з

розрівненням в нижній частині греблі ставу - 2295,0 м3 .
Перед

початком

будівельних

робіт

виконується

комплекс

культуртехнічних заходів, які складаються із: корчування бурелому,
чагарників і дерев, які попадають в зону проведення робіт.
Грунт, що розробляється при очищенні водоймища, після зневоднення в
тимчасових кавальєрах частково розрівнюється по берегам шаром 20-40
см, а частково вивозиться в відвали.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами:
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні й
територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів.
Відповідно до пункту 7 Переліку об’єктів будівництва, для
проектування яких містобудівні умови не надаються, затверджено
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 06.11.2017 №289 містобудівні
умови та обмеження для даного об’єкта не надаються.
Існуюча частина річки розташована в

адміністративних межах

Бабанської селищної ради Уманського району Черкаського області, тому
тереторіальна альтернатива не доцільна.

.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
В підготовчий період підготовка території під будівництво включає:
- створення геодезичної розбивочної основи будівель та споруд;
- встановлення мобільних інвентарних будівель і тимчасових споруд
службового та санітарного-побутового призначення;
- влаштування тимчасових проїздів і майданчиків для розвороту
транспорту з установкою всіх необхідних вказуючих знаків;
- корчування і вивіз повалених дерев;
- корчування дерев та чагарників на прилеглій території;

- забезпечення будівельних майданчиків протипожежним інвентарем,
засобами зв’язку та сигналізації;
- обстеження ділянки ріки;
- виготовлення проектно-кошторисної документації;
- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;
До заходів захисту території при розчистці належить:
- використання найсучаснішого технічно – справного земснаряду;
- виконання контрольних промірів глибин на ділянках робіт;
- проведення робіт в поза нерестовий період;
- охорона землі від забруднення відходами від транспорту;
- охорона вод (в т.ч. грунтових і поверхневих від попадання в них
побічних відходів).
щодо

технічної

альтернативи:

річка

існуюча,

еколого-інженерна

підготовка і захист території за альтернативами неможливий.
Існуюча частина річки розташована в

адміністративних межах

Бабанської селищної ради Уманського району Черкаського області, тому
тереторіальна альтернатива не доцільна.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Геологічне

середовище,

ґрунти:

джерелом

можливого

на

навколишнє середовище є технологічний процес розчистки русла р.
Ревуха в результаті якого відбувається якого відбувається вплив на
геологічне середовище й ґрунт.
Ландшафти:

Зміни

існуючих

місцевих

ландшафтів

-

не

передбачаються, крім прилеглого ландшафту берега водойми.
Клімат і мікроклімат: Зміни існуючого стану не очікуються.
Повітряне середовище: У процесі розробки й транспортування
ґрунтів буде незначний вплив на існуючий фоновий стан атмосферного
повітря за рахунок викидів працюючих дизельних двигунів землерийних
механізмів (бульдозерів, ескаватора).
Водне середовище: Тимчасове забруднення річки при проведенні
гідротехнічних робіт завислими речовинами.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: На заповідні
об’єкти вплив не передбачається. Вирізання дерев, кущів та пнів в
прибережній зоні водоймища. Наземна флора і фауна зазнають
негативного впливу (міграції дрібних тварин). Однак локальний
характер очікуваного впливу на розглянутій ділянці не може бути
перешкодою для проведення робіт.
Соціальне

середовище:

незручності

для

населення

під

час

проведення робіт від забруднення повітряного середовища та фізичних
впливів (шум, вібрація) під час працюючих дизельних двигунів
землерийних механізмів.
Об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу проведення
робіт відсутні. Прибережно-захисна смуга поверхневого водного об’єкту
річки в межах проведення робіт складає 25 м.
В ході проведення будівельних робіт здійснюватиметься вплив на
атмосферне повітря, у вигляді викидів забруднювальних речовин від
будівельної техніки.
Джерел

можливого

впливу

на

довкілля,

щодо

технічної

альтернативи немає.
Джерел можливого впливу на довкілля, щодо тереторіальної
альтернативи немає.
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

належить

до

другої

категорії

планованої діяльності згідно пункту 10 частини 3 статті 3

видів
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)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає влюченню 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 влаштування
прибережних смуг та розчищення русла річки.
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, будьякої 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 абзацом;
 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 цій 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 повноваженого 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

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 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
Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Черкаській 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
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
( найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа)

