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
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної
адміністрації
Код ЄДРПОУ 38694358
(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
Юридична адреса: 54029, м. Миколаїв, проспект Центральний, 16.
Контактний номер: +38 0512 46-04-27 - начальник Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації Каражей Олександр
Михайлович.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планова діяльність передбачає розробку та впровадження заходів із збереження малих
річок та/або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район,
Миколаївської область). Русло річки пересохле, глибиною не більше 20 см (водне
дзеркало завширшки 4-6 м). Дно річки замулене, нижче мулу залягає суглинок важкий.
Площа очерету на ділянці робіт займає площу 9 000 м2. Ширина по верху русла – 10 20 м. Глибина від верха до водного дзеркала сягає 1-1.2 м. Ухил берега не перевищує
3-х відсотків. Відстань від ділянки робіт до жилих домівок дорівнює 80 - 250 метрів.
Пляжі відсутні. Русло річки не забруднено побутовими відходами.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Параметри розчистки ділянки річки Сосик:
- Загальна довжина розчистки - 1500 м;
- Ширина розчистки по дну – 6 м;
- Проектна глибина - 2,2 м (від поверхні існуючого водного дзеркала);
- Закладання берегових укріплень укісного типу m = 3;
Загальний геометричний об’єм виїмки ґрунту - 30 000 м3.
Планована діяльність полягає у
Технічна альтернатива 1.
Передбачається розчищення річки Сосик в Адміністративних межах Березанської
селищної ради Березанського району Миколаївської області від очерету, підчистка з
поглибленням русла, планування укосу та прилеглої території. Передбачається спосіб
розчистки - методом екскавації. Складування осаду мулу передбачається на картах
намиву(№1,№2).
Карта намиву №1 з координатами вершин:
46°51'18.9"N 31°22'44.9"E; 46°51'22.3"N 31°22'44.4"E;
46°51'19.9"N 31°22'44.1"E ; 46°51'20.5"N 31°22'47.1"E.
Карта намиву №2 з координатами вершин:
46°51'07.2"N 31°22'43.5"E; 46°51'02.0"N 31°22'44.0"E;
46°51'03.4"N 31°22'40.6"E; 46°51'04.0"N 31°22'44.9"E.
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи розглядається варіант проведення розчистки річки
методом гідромеханізації (земснаряд або гідродинамічний насос).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Ділянка річки що потребує розчистки розташована в Адміністративних межах
Березанської селищної ради Березанського району Миколаївської області. Долина
трапецієподібна, завширшки до 2 км, завглибшки до 20—30 м. Заплава завширшки до
30 м. Річище помірно звивисте.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розгляд територіальної альтернативи є недоцільним у зв’язку з тим, що розчистка річки
Сосик необхідно провести на конкретній ділянці, що розташована в Адміністративних
межах Березанської селищної ради Березанського району Миколаївської області.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Роботи з розчистки річки Сосик в Адміністративних межах Березанської селищної ради
Березанського району Миколаївської області від очерету, підчистки з поглибленням
русла, планування укосу та прилеглої території спрямовані на відновлення природного
стану водної та навколо водної екосистеми річки. Запропоновані заходи запобігатимуть
замуленню та заростанню болотною рослинністю. При провадженні планованої
діяльності відбудеться покращення рекреаційного використання водойми шляхом
планування прилеглої території. Економічний вплив при проваджені планованої
діяльності: зайнятість місцевого населення, додаткові податкові надходження,
реалізація рішення обласної ради від 21.12.2017 № 22 «Про затвердження Комплексної
програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки».
5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Передбачається: розчистка річки Сосик від очерету, підчистка з поглибленням русла,
планування укосу та прилеглої території. Рішення про розчистку річки Сосик виконане

у відповідності з рішенням обласної ради від 21.12.2018 «Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2019 рік», рішення обласної ради від 21.12.2017 № 22 «Про
затвердження Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 20182020 роки».
Джерело фінансування – обласний бюджет.
Вид будівництва – реконструкція.
Клас наслідків (відповідальності) - СС2.
Параметри розчистки ділянки річки Сосик:
- Загальна довжина розчистки - 1500 м;
- Розчистка руслової частини підводного переходу протяжністю - 1500 м;
- Розчистка відбудеться на ділянці від ПК0+00 до ПК15+00. З координатами (Від
46°50'52.4"N 31°22'53.8"E; До 46°51'42.7"N 31°22'42.7"E);
- Розчистка заплави підводного переходу протяжністю - 1500 м;
- Ширина розчистки по дну – 6 м;
- Проектна глибина - 2,2 м (від поверхні існуючого водного дзеркала);
- Загальний геометричний об’єм виїмки ґрунту - 30 000 м3;
- Площа очерету - 9000 м2;
- Закладання берегових укріплень укісного типу m = 3.
Обсяг мулу, що розробляється -19 800 м3 .
Роботи будуть проводитись за допомогою будівельної техніки, а саме екскаватором
Hitachi ZX250.
Загальна тривалість будівництва становить - 180 робочих днів.
Вилучений ґрунт планується застосовувати для благоустрою берега річки.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Враховуються екологічні та санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні
обмеження згідно чинних нормативних документів. Екологічні обмеження
встановлюються згідно законодавства України, зокрема Водного кодексу (дотримання
вимог при користуванні землями водного фонду тощо). До екологічних обмежень під
час виконання будівельних робіт належать: дотримання ГДК забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, нормативних рівнів шуму, дотримання ГДК забруднюючих
речовин у водних об’єктах згідно СанПиН 4630-88, недопущення негативного впливу
на тваринний світ, вимоги ст. 17 Закону України «Про відходи» щодо запобігання
негативному впливу відходів.
щодо технічної альтернативи 2
Теж саме що для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Територія проведення робіт не знаходиться на землях природно-заповідного фонду та
іншого природоохоронного призначення. Обмеження планованої діяльності полягає у
дотриманні нормативного стану навколишнього середовища, виключення роботи
машин і механізмів на холостому ходу. Проведення робіт передбачається на землях
водного фонду.
щодо територіальної альтернативи 2
Розгляд територіальної альтернативи є недоцільним у зв’язку з тим, що розчистку річки
Сосик від очерету, підчистку з поглибленням русла, планування укосу та прилеглої
території необхідно провести на конкретній ділянці, що розташована в
Адміністративних межах
Березанської селищної ради Березанського району
Миколаївської області.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Забезпечення проведення інженерно-геологічних вишукувань та топографогеодезичних робіт, гідрогеологічні вишукування у необхідному обсязі. Забезпечення
раціонального використання земельних ресурсів, передбачення заходів протидії
підтопленню. Охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Забезпечення проведення інженерно-геологічних вишукувань та топографогеодезичних робіт гідрогеологічні вишукування у необхідному обсязі. Забезпечення
раціонального використання земельних ресурсів, передбачення заходів протидії
підтопленню. Охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 1
Планування майданчиків, облаштування необхідних огорож будівельного майданчику
(охоронних, захисних або сигнальних).
щодо територіальної альтернативи 2
Розгляд територіальної альтернативи є недоцільним у зв’язку з тим, що розчистку річки
Сосик від очерету, підчистку з поглибленням русла, планування укосу та прилеглої
території необхідно провести на конкретній ділянці, що розташована в
Адміністративних межах Березанської селищної ради Березанського району
Миколаївської області.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Сфера можливого впливу планованої діяльності для всіх вищеназваних альтернатив
охоплює:
- повітряне середовище;
- геологічне середовище;
- водне середовище;
- ґрунти;
- рослинний світ;
- тваринний світ.
Необхідність виконання планованих робіт зумовлена станом визначена потребою у
покращенні стану водного об’єкту. Заплановані заходи належать до природоохоронних
згідно з Постановою КМУ від 17.09.1996 № 1147.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту та
будівельної техніки, незначні і не перевищуватимуть ГДК, очікувані рівні шуму не
перевищать ГДР. Планова діяльність не передбачає забір води чи скид забруднюючих
речовин у річку Сосик. Відходи, що будуть утворюватися при виконанні будівельних
робіт, підлягають вивезенню у визначені місця спеціалізованими підприємствами у
сфері поводження з відходами. Очікувані фактори несприятливого впливу на
навколишнє середовище короткочасні, матимуть місце виключно у період виконання
будівельних робіт, і суттєві зміни стану компонентів довкілля не прогнозуються.
щодо технічної альтернативи 2
Теж саме що для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Впливи, зазначені щодо технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 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”)
Згідно п.п.10 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017
№ 2059-VIII планована діяльність належить до другої категорії видів планованої
діяльності та об`єктів, що можуть чинити вплив 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 оцінки транскордонного впливу на довкілля від провадження
планованої діяльності розчистки річки Сосик в Адміністративних межах Березанської
селищної ради Березанського району Миколаївської області від очерету, підчистки з
поглибленням русла, планування укосу та прилеглої території відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу
на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р.
№ 1026.
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 виконання будівельних робіт (ст. 37 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»).
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Миколаївській 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
Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Поштова адреса: 03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35. Пошта для направлення зауважень і
пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міністерством енергетики та захисту
довкілля України: eia@menr.gov.ua Громадська приймальня: факс (044) 206-33-02, (044)
206-31-39. Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, тел.: (044) 20620-89. Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина
Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

