________________
(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
Чинадіївська селищна рада, ЄДРПОУ 04350719,
_____________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
– підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
89640 Закарпатська область,Мукачівський район, селище Чинадійово, вулиця
Волошина, будинок 41, тел. (03131) 49998 e-mail: Chunadievo.s-r@meta.ua
_____________________________________________________________________
(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.
Будівництво берегоукріплення русла р. Синявка навпроти буд. 89 по вул. Духновича в
смт. Чинадійово.
В процесі здійснення планованої діяльності передбачається будівництво підпірної
стінки із монолітного бетону для берегоукріплення русла р. Синявка. Загальна
довжина підпірної стінки – 22,0 м, висота – 3,5 м. Для додаткового кріплення відкосу
та ділянки передбачається влаштування габіонної конструкції довжиною2 м.
Технічна альтернатива 1
Згідно варіанту будівництва підпірної стінки із монолітного бетону та враховуючи,
що захисні споруди повинні локально захищати найбільш небезпечну ділянку берега
ріки, від руйнування, дана технічна альтернатива планової діяльності являється
надійною та дозволить покращити естетичний вигляд берега (житлова забудова).
Технічна альтернатива 2
Берегоукріплення великогабаритним каменем. Такий спосіб берегоукріплення має
низьку стійкість до льодового навантаження, у важкодоступних місцях необхідно
транспортувати чи переміщувати вручну. Кріплення берегів великогабаритним
каменем у випадку річок, які характеризуються високою швидкістю течії є
неефективним через швидке руйнування конструкцій.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: Річка Синявка являється верхньою

течією р. Матекова. Ріка протікає в Українських Карпатах, в межах Мукачівського
району Закарпатської області. Права притока Латориці (басейн Тиси). Довжина –
15 км, площа басейну – 45,1 км2. Ділянка проект ування розташована в східній
частині смт. Чинадійово, в зоні нещільної житлової забудови.
Територіальні альтернативи відсутні, оскільки ділянка провадження планованої
діяльності, яка потребує вирішення питання берегоукріплення русла р. Синявка
навпроти буд. 89 по вул. Духновича в смт. Чинадійово, для зменшення динамічного
напору зливних та талих вод на її берег для попередження подальшого його
руйнування та будівництво берегоукріплювальних споруд для забезпечення надійного
захисту при проходженні паводків та мінімізації загрози підтоплення житлової
забудови, має локальний характер та знаходиться на території смт. Чинадійово
Закарпатської області.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Місцеве населення зацікавлене в здійсненні планованої діяльності, оскільки
необхідність в розробці проекту викликана тим, що при проходженні паводків,
паводкові води ріки інтенсивно підмивають та руйнують берег річки Синявка, а
також спричиняють загрозу підтоплення дороги та житлової забудови.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Перед початком будівництва необхідно виконати всі заходи по огородженню місця
ведення робіт попереджувальними дорожніми знаками та схемою руху транспорту,
розчистити трасу від чагарників. Розчистка передбачається по всій довжині
планованого берегоукріплення (24 м). Будівництво берегоукріплення передбачено із
влаштуванням підпірної стінки із монолітного бетону. Влаштування габіону
передбачено як додаткове кріплення стрімкого відкосу на ділянці. Загальна довжина
підпірної стінки – 22,0 м, висота – 3,5 м. В основі запроектовано фундамент розм.
2,0м х 2,0м (h) із закладанням арматурних випусків для влаштування тіла підпірної
стінки висотою 3,5 м. Площа кріплення габіону – 3 м2. Для кріплення берега повинен
застосовуватись камінь з граничною міцністю на стиск не менше 30 МПа (М-300)
та морозостійкістю F50. Відкос берега вище кріплення, передбачено засадити
черенками лози.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1, 2.Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності передбачають дотримання Водного кодексу України під час
проведення робіт на землях водного фонду. Враховуються екологічні,
санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження
згідно чинних нормативних документів.
Щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання обмежень господарської діяльності
в межах прибережної захисної смуги.
Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається з причин, вказаних в п.3.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1,2. Еколого-інженерна підготовка для планованої
діяльності передбачає: польове обстеження ділянки р. Синявка; інженернотопографічні вишукування; розміщення інвентарних тимчасових приміщень,
необхідних для ведення робіт; доставку на об’єкт необхідних механізмів,
сировинних ресурсів; влаштування місця стоянки механізмів на відстані не менше
50 м від меженного рівня р. Синявка; влаштування та утримання тимчасових
доріг.
До заходів захисту території при виконанні робіт 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 санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшим
поводженням відповідно до законодавства України.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2. Альтернативи відсутні.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічних альтернатив 1, 2. Виконання робіт з будівництва берегоукріплення
пов'язано з тимчасовим, локальним впливом на екосистему. Можливі впливи
планової діяльності з будівництва берегозакріплювальних споруд: забруднення
приземного шару атмосферного повітря забруднюючими речовинами
здійснюватиметься двигунами внутрішнього згоряння будівельних машин та
механізмів (діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, НМЛОС та інші); шум від
автотранспорту та будівельної техніки; можливий негативний вплив пов'язаний з
незначним скаламученням вод ріки
Щодо територіальної альтернативи 1. Позитивний вплив на водне і соціальне
середовища.
Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається з причин, вказаних в п.3.
Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
9.
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності
згідно до підпункту 7 пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцін
ку впливу на д ов кі лля » (проведення робіт з берегоукріплення).
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)
Об’єкт планованої діяльності знаходиться на відстані понад 40 км від найближчого
кордону. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
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 відповідно до статті 6 ЗУ «Про
оцінку впливу на довкілля». До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть вклю чені з
достатньою деталізацією наступні показники: клімат і мікроклімат,
повітряне, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, а також
соціальне і техногенне середовище.
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
_____________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Управлінням Державної архітектурно - будівельної інспекції у Закарпатській
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
Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації; за адресою: 88008, м. Ужгород пл. Народна,4
E-mail: central@ecozakarpat.gov.ua, тел. (0312) 61-67-01, Урись Ігор Омелянович
____________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа)

