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

КП МТК Калинівський ринок,
код ЄДРПОУ 22849693
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.
Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 58020, Чернівецька область, Садгірський район, м.Чернівці,
вул.Калинівська, 13-А, контактний тел. (0372) 512499
2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
2.1.Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво берегоукріплення річки Прут та річки Потіт в межах території КП МТК
«Калинівський ринок» в м. Чернівці Чернівецької області (Нове будівництво).
Планованою діяльністю передбачено закріпити лівий берег річки Прут та правий берег річки
Потіт на найбільш аварійних ділянках. Передбачені рішення направлені на покращення умов
проходження паводкових вод, недопущення руйнування берегових ліній річок.
Технічна альтернатива 1
Будівництво берегозакріплювальних споруд шляхом кріплення плитковими покриттями. У
зв'язку з тим, що такий тип кріплення вимагає використання дорогого залізобетону,
влаштування спеціальних підготовок або зворотних фільтрів і швів. Таким чином, ця
альтернатива не є виправдана і далі не розглядається.
Технічна альтернатива 2 не розглядалась.
3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Ділянка планованого проведення робіт розміщена в межах земель водного фонду м. Чернівці
Чернівецької області. Відповідно до ст. 86 Водного Кодексу України на землях водного фонду
можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та
гідрометричних споруд, розчисткою русел річок.
Територіальна альтернатива 1.
Паводковими водами підмито лівий берег р.Прут та правий берег р. Потіт у м. Чернівці в
межах території КП МТК Калинівський ринок. Існує загроза підтоплення автодороги та
території населеного пункту. Отже, будівництво берегоукріплювальних споруд в іншому
населеному пункті не виконуватиме жодного протиповеневого захисту для м.Чернівці
територіальна альтернатива не розглядається.
територіальна альтернатива 2. не розглядається.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Реалізація планованих рішень спрямована на захист території від шкідливої дії вод, що
спричиняє втрату земель внаслідок розмиву берегів. Будівництво берегоукріплення на р. Прут
та р. Потіт забезпечить укріплення найбільш аварійних ділянок та убезпечить від затоплення
паводковими водами, а також упорядкується прилегла територія та поліпшиться екологічний
стан об’єкта. Результатом буде здійснення економії коштів на відшкодування збитків завданих
від шкідливої дії паводкових вод р. Прут та р. Потіт
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
На основі аналізу матеріалів натурного обстеження та виконаних топографічних і
вишукувань передбачено:
- закріпити лівий берег р.Прут великогабаритним каменем на довжині 1500 м;
- закріпити правий берег р.Потіт залізобетонною підпірною стінкою на довжині 220 м;
- закріпити 2 аварійні ділянки р.Потіт підпірною стінкою з габіонів загальною довжиною
100 м.
Для кріплення берега передбачається використати великогабаритний камінь із кар’єру.
Для кріплення берега повинен застосовуватись камінь з граничною міцністю на стиск
не менше 30 МПа (М-300), та морозостійкістю F50. Кріплення залізобетонної підпірної
стінки влаштовується із бетону класу В15 та арматури.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання основного
законодавчого документу – Водного кодексу України, що регламентує виконання робіт на
землях водного фонду. Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні,
містобудівні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами,
зокрема, обмеження господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та
заборона проведення гідромеханізованих робіт у період нересту риби. Також до екологічних
обмежень належить: дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
населених пунктів, нормативних рівнів шуму, дотримання ГДК забруднюючих речовин у
водних об’єктах, недопущення негативного впливу на тваринний світ та запобігання
негативному впливу відходів
щодо технічних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
- польове обстеження ділянки р. Прут та р.Потіт;
- інженерно-топографічне вишукування;
- розміщення інвентарних тимчасових приміщень, необхідних для ведення робіт;
- доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировинних ресурсів;
- винос в натуру і закріплення на місцевості параметрів прокопу;
- заборона проведення будь-яких видів гідромеханізованих робіт у період нересту риби;
- заборона проведення будь-яких видів гідромеханізованих робіт вночі;
- влаштування місця стоянки механізмів;
- влаштування та утримання тимчасових доріг.
До заходів захисту території при будівництві належить:
- дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці ґрунтів з метою
уникнення ерозійних процесів;
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового
зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарногігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України;
- запобігання засмічення території об’єкту відходами будівництва.

щодо технічних альтернатив 1, 2 - не розглядалась.
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Під час впровадження планованої діяльності можливий вплив на повітряне середовище,
вплив від шумового навантаження, ґрунти, водне середовище, флору та фауну.
щодо технічної альтернативи 1 - Розробка та впровадження природоохоронних заходів
дає можливість уникнути забруднення навколишнього середовища. Раціональне
використання природних ресурсів під час проведення будівельних робіт та дотримання
державних будівельних норм щодо охорони навколишнього середовища під час будівництва
та експлуатації промислових об’єктів та споруд, зумовлює відсутність іншої технічної
альтернативи.
щодо територіальної альтернативи 1- Територіальна альтернатива недоцільна
щодо технічної альтернативи 2- не розглядалась.
щодо територіальної альтернативи 2- не розглядалась.
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”)
Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
у відповідності до підпункту 7 пункту 10 частини 3 статті 3 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
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітряне середовище,
водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне
та соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об'єкту. Розроблення заходів по
зниженню негативних впливів на довкілля та покращення екологічного благополуччя.
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, що надається Державною архітектурно-будівельною
інспекцією Чернівецькій області.
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 Чернівеської облдержадміністрації
(найменування уповноваженого органу,
58003, м.Чернівці, вул. Маяковського, 35, ecology@bukoda.gov.ua
поштова адреса, електронна адреса,
(0372) 522-223, 524-794, Бегін Алла Василівна
(номер телефону та контактна особа)

