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
Товариство з обмеженою відповідальністю «Екотехнік-Тарасівці», код ЄДРПОУ 38195808__
(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
60350, Україна, Чернівецька область, Новоселицький район, село Тарасівці, вул.Центральна, 150______
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
моб.тел.+38-050-469-50-98
.
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція ПЛ-110кВ «Новоселиця – Герц» опора №1 - опора №29 (з технічним
переоснащенням під двоколову).__ Будівельна довжина ПЛ-110кВ становить 3,8км.
Матеріал опор: залізобетон, метал. Кількість опор ПЛ-110кВ, загалом-29, в тому числі:
проміжні одностоякові опори двоколові – 23шт., анкерно-кутові металеві опори – 5шт.,
повишена анкерно-кутова металева опора – 1шт.
Технічна альтернатива 1.
Реконструкція ПЛ-110 кВ «Новоселиця-Герц» опора №1-опора №29 (з технічним
переоснащенням під двоколову)______________________________________
___
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива не розглядалась через економічну недоцільність ______
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Провадження планованої діяльності передбачається на землях Тарасовецької сільської
ради та Новоселицької міської ради Новоселицького району Чернівецької області по
трасі існуючої ПЛ-110кВ «Новоселиця-Герца». Ділянка ПЛ-110кВ, яка підлягає
реконструкції, знаходиться між ПС-110кВ «Новоселиця» та опорою №29 ПЛ-110кВ.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив реконструкції ПЛ-110кВ «Новоселиця - Герца»
забезпечить: покращення електропостачання населених пунктів Новоселицького та
Герцаївського районів, під’єднання проектованої ПЛ-110кВ «Новоселиця-Герца»
опора №29 - опора №70 (нове будівництво) та ФЕС «Тарасівці» (нове будівництво).
Економічний вплив планованої діяльності відображається збільшенням плати за
оренду земельних ділянок під опорами, збільшенням надходжень до місцевих
бюджетів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Будівельна довжина ПЛ-110кВ становить 3,8км. Матеріал опор: залізобетон, метал.
Кількість опор ПЛ-110кВ, загалом-29, в тому числі: проміжні одностоякові опори
двоколові – 23шт., анкерно-кутові металеві опори – 5шт., повишена анкерно-кутова
металева опора – 1шт.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Стаціонарних джерел потенційного впливу планованої діяльності (технічне
переоснащення) на навколишнє середовище немає. Згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018
«Планування і забудова територій», ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і правила
захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», охоронні зони ПЛ110кВ по обидва боки від крайніх проводів становлять 20м.
щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива 2 не розглядається.

.

щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність проводитиметься у межах території існуючої ПЛ-110кВ
«Новоселиця-Герца».
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Реконструкція ПЛ-110кВ «Новоселиця-Герца» опора №1-опора №29 не потребує
спеціальної еколого-інженерної підготовки і захисту території. Доставка опор та
обладнання буде забезпечено автотранспортом для цього передбачено під’їзні шляхи з
рекультивацією після завершення монтажних робіт
.
щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива 2 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1
Майданчики планованої діяльності відносяться до земель сільськогосподарського
призначення, мають спокійний рельєф з незначним перепадом висот і потребують
мінімальної еколого-інженерної підготовки –влаштування в’їзду і виїзду з монтажного
майданчика
.
щодо територіальної альтернативи 2
Териттріальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Ґрунт-порушення ґрунтового покриву під час проведення будівельно-монтажних робіт
і риття котлованів під фундаменти опор_
.
Атмосферне повітря – організованих стаціонарних джерел викиду забруднюючих
речовин в атмосферу при планованій діяльності немає

.

Водне середовище – вплив на водні ресурси відсутній (привозна вода)

.

Рослинний і тваринний світ – вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
відсутній. Під час функціонування об’єкту не передбачено проведення робіт
пов’язаних із впливом на флору і фауну
.
Навколишнє соціальне середовище – вплив позитивний.
Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
Клімат і мікроклімат – вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива 2 не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля обмежені територією існуючої
ПЛ-110кВ «Новоселиця-Герца».
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
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”)
Належить до другої категорії видів планованої діяльності пункт 10 частини 3 стаття3 –
будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110кіловольт і
більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше.
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 включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
До оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні
розділи:
-опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис
основних характеристик планованої діяльності;
-опис впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря,
поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинний і тваринний світ, техногенне

середовище та соціальне середовище;
-опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення,
зменшення та усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за
необхідності) компенсаційних заходів;
-зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті громадських обговорень.
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 __________висновок з ОВД
.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
__________________________________________________________________________________________,
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається управлінням екології та природних ресурсів Чернівецької обласної
державної адміністрації
.
(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 Чернівецької обласної
державної
адміністрації. 50003, м.Чернівці, вул.Маяковського,35, тел./факс (0372)52-22-23.e/mail:
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону
ecology@bukoda.gov.ua, сайт:http://www/eco-bukovina.com.ua, контактна особа: Бегін Алла Василівна
контактна особа)

