(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
Коженицька сільська рада Білоцерківського району Київської області, 04363024
(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’єктагосподарювання
09171, Київська область, Білоцерківський район, село Коженики, вул.. Набережна, 58,
тел. (04563)2-83-50, kogeniki_sr@ukr.net.
(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.
Розчистка частини акваторії р. Рось з метою поліпшення екологічного стану, відновлення
її природного стану, захисту від виснаження, покращення санітарно-екологічного стану
акваторії та рекреаційних умов прилеглої території.
Плановими рішеннями передбачається:
 Розчистка акваторії р. Рось на ділянці протяжністю 1,5 км шляхом виймання донних
відкладень за допомогою дизельного землесосного снаряда;
 Влаштування карт намиву (гідровідвалу);
 Облаштування прибережних захисних смуг в межах водоохоронної зони.
Технічна альтернатива 1.
Розчистка частини акваторії виймально-навантажувальною машиною циклічної дії типу
«драглайн» у якої ківш має гнучкий зв’язок із стрілою та поворотною платформою, про те в
зв’язку природними особливостями місця проведення робіт, доцільно здійснювати виймання
донних відкладень за допомогою земснаряда.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальніальтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Розчищення русла р. Рось планується здійснювати в межах с. Коженики,
Білоцерківського району, Київської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна ініціатива не розглядається у зв’язку з тим, що проведення

природоохоронного заходу розроблено для даної ділянки.
3. Соціально-економічний вплив планованоїдіяльності
Реалізація проектних рішень дозволить досягти:
 поліпшення екологічного стану та гідрологічного режиму русла р. Рось (за рахунок
розчищення замулених ділянок, зменшення площ прибережних мілководь до
оптимальних);
 поліпшення умов проживання мешканців села, створення рекреаційноїпривабливості
території в межах Коженицької сільської ради;
4. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництватощо)
 Протяжність розчищення русла р. Рось - 1,5 км;
 Площа розчистки русла р. Рось – 6,6 га;
 Площа прибережних захисних смуг – 15,53 га;
 Середня глибина розробленого ґрунту – 2,019 м;
 Загальна площа рекультивованої території буде складати 1,679 га.
5.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності заальтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Обмеженнями планової діяльності є наступні:
 територіальні обмеження, визначені містобудівними умовами та обмеженнями забудови
земельної ділянки та технічними рекомендаціями Басейнового управління водних
ресурсів р. Рось щодо проведення природоохоронних заходів;
 забезпечення гідрологічних параметрів проектного русла річки Рось, якіобумовлюють
покращення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Рось;
 виконання ведення господарської діяльності на території земель водного фонду;
 не порушення умов життєдіяльності місцевого населення.
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
6.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 земель і води від забруднення відходами.
 виконання 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.
7. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо
технічної альтернативи 1
Робота спецтехніки – земснаряд, бульдозер. Можливий вплив – локальне забруднення
атмосферного повітря пересувними джерелами викидів, шумова, акустична дія від спецтехніки.
Розробка мулового ґрунту з-під води у відвал на просушку з наступним плануванням,
несправна спецтехніка, утворення побутових відходів. Можливий вплив – локальне забруднення
водного середовища та ґрунтів, короткострокове погіршення умов проживання гідробіонтів,
часткова загибель кормової бази (планктон, бентос). Умовне погіршення існування тварин та
рослинності.
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.
8.Належність планованої діяльності до першої чи другої категоріївидів 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 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
9. 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.

10. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу надовкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із статті 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».
11. 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
громадськогообговорення.
12. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу надовкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 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 надовкілля.
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 іпропозицій.
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.
13. Рішення про провадження планованоїдіяльності
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)

14. 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 екології та природних ресурсів Київської
обласної державної адміністрації; 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, eko.koda@ukr.net, тел.
(044)279-01-58, директор департаменту – Киреєва Вікторія Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

