___________________________________
(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
Комунальне підприємство «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради

Код ЄДРПОУ: 32995697
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 17100, Чернігівська обл., Носівський район, місто Носівка, вул.
Суворова, 55, телефон (04642) 2-11-96, e – mail: nos_kom@ukr.net
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
«Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста
Носівка Чернігівської області з метою покращення його санітарно-екологічного та
технологічного стану» IV черга.
Протяжність ділянки розчищення річки Носівочка, яка планується IV чергою
будівництва – 423 м.
Технічна альтернатива 1.
Застосування для розчищення руслового ставка екскаватора типу драглайн одноковшева самохідна виймально-навантажувальна машина циклічної дії, у якої ківш має
гнучкий зв’язок із стрілою та поворотною платформою з допомогою канатів та блоків.
Переміщення драглайну здійснюється крокуючим чи гусячим ходом, що забезпечує високу
маневреність і прохідність машин.
Технічна альтернатива 2.
Застосування для розчищення руслового ставка плавучої землесосної машини
(земснаряду), з відкачуванням ґрунту та розрівнюванням його в межах прибережної захисної
смуги руслового ставка. Землесосний снаряд – плавуча землерийна машина безпосередньої
дії, все обладнання якої - ґрунтовий насос, двигун, що всмоктує і напірний трубопроводи,
плавучий пульпопровід, механізми пересування, допоміжне обладнання, монтується на
понтонах. Зазначений спосіб розчищення руслового ставка вважається недоцільним,
оскільки використання земснаряду найбільш ефективне при достатньому обсязі води у
водоймі.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Русловий ставок на річці Носівочка, який підлягає розчищенню, знаходиться на
території Носівської міської ради Чернігівської області в центрі міста Носівка від
вул. Центральної до вул. Вокзальної.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність щодо реконструкції руслового ставка покращить його

екологічний та гідрогеологічний стан, та сприятиме покращенню санітарно-епідеміологічних
умов, поліпшенню естетичного вигляду, створенню умов для відпочинку населення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планована діяльність реконструкції руслового ставка (IV черга) передбачає:
- Довжина ділянки реконструкції – 423 м;
- Розробка ґрунту екскаватором обсягом 12010 м3(планується розрівнення вийнятого
грунту частково на прилеглій території, частково – на території на відстані 1 км від
місця проведення робіт);
- Площа розрівнювання ґрунту - 3200 м3;
- Посів трави механізованим способом по площі розрівнювання;
- Ширина руслового ставка – від 30 м до 80 м.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних робіт:
дотримання значень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі населених пунктів;
дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони;
дотримання нормативного стану якості водного басейну та ґрунтів;
дотримання вимог проведення будівельних робіт на землях водного фонду;
дотримання вимог проведення будівельних робіт у межах прибережної захисної
смуги р. Носівочка з метою зменшення негативного впливу на рибне господарство;
дотримання норм зберігання та утилізації відходів відповідно до вимог санітарногігієнічних норм;
щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності:
дотримання обмежень господарської діяльності на землях водного фонду та в
межах прибережної захисної смуги водного об`єкта;
- дотримання обмежень господарської діяльності та врахування меж територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, недопущення нанесення шкоди природним
комплексам та об’єктам, що охороняються;
- дотримання обмежень щодо благоустрою прибережних захисних смуг в межах
населених пунктів;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Проектні рішення в період
будівництва передбачатимуть заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів;
щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування.
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ)
будівельних машин та механізмів в період проведення будівельних робіт.
Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності:
на геологічне середовище – вилучення грунту при розчищенні;
на повітряне середовище — викиди забруднюючих речовин при роботі двигунів
внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів;

на клімат та мікроклімат — відсутній;
на водне середовище — вплив тимчасовий, очікується утворення шлейфу
мутності при роботі землерийної техніки;
на техногенне середовище — відсутній;
на соціальне середовище — поліпшуються санепідеміологічні та екологічні умови
для відпочинку населення;
на рослинний та тваринний світ – обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню; отримання рибогосподарської характеристики та визначення втрат, у разі
потреби визначення компенсації рибогосподарського виробництва та відновної вартості
зелених насаджень;
на ґрунт – заходи щодо збереження рослинного шару грунту в місцях його
наявності;
утворення будівельних відходів, які будуть передаватися на утилізацію.
щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території в межах м.
Носівка Чернігівської області.
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»).
Пункт 10 частина 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059VIII від 23.05.2017 року друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля (проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла
та дна річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок).
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).
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
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;
- урахування 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 та 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 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 на довкілля.
Надаючи такі зауваження 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 є:
- дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України № 557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ № 1065 від
04.12.2019.
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
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