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______________________
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оцінку впливу на довкілля планованої
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програмними
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довкілля,
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зазначається
суб'єктом
господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ Крижанівський Михайло Михайлович, код РНОКПП
(2530602111)
(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: Україна, 79054, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульчицької О., будинок 16г,
квартира 15, Крижанівський Михайло Михайлович, тел: +38(050)-831-72-30,
(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 ставків для риборозведення в урочищі «Чистопілля» с. Блищиводи, Жовківської міської
територіальної громади, Львівського району, Львівської області»
Вищеозначене будівництво планується розпочати в 2021 році. Термін будівництва до 4 років, в
залежності від фінансування.
Будівництвом передбачено:
Будівництво 6 ставків на земельній ділянці загальною площею 35 Га.
Забір води здійснюватиметься з меліоративного осушного каналу\магістральний канал при
допомозі перегороджуючої\підпірної споруди. Заповнювання ставків відбуватиметься в період
проходження весняної повені та під час паводків. Конструкція споруди прийнята з умов пропуску
паводку 1% забезпеченості та необхідності підняття рівня води на 1,6м. Існуючий магістральний канал
розчищатиметься від чагарникової рослинності і намулу в межах природного профілю в місцях
влаштування гідротехнічних споруд.
Загальна площа дзеркала ставків становитиме 25.3 Га, площа під дамбами і спорудами 3.6 Га.
Розподіл між ставками, їх опорожнення проходитиме через систему водонапускних та
водоскидних споруд трубчатого типу.
Планується розведення наступних вид риб: короп та товстолоб. Нерест риб в ставках не
відбуватиметься оскільки завозитиметься мальок. Орієнтовний річний об’єм аквакультури 26 т в рік.

Вивіз живої риби здійснюватиметься раз в рік орендованим автотранспортом, по існуючим
автотранспортним шляхам.
Технічна альтернатива 1.
Джерелом водопостачання передбачено меліоративний осушний канал\магістральний канал при
допомозі перегороджуючої\підпірної споруди. Заповнювання ставків відбуватиметься здебільшого в
період проходження весняної повені та під час паводків. Живлення каналу відбувається за рахунок
атмосферних опадів.
Технічна альтернатива 2.
Джерелом водопостачання передбачалось 2 свердловини з дебітом 20 м3 на годину та насосною
станцією. Оскільки примусовий відбір води негативно може позначитися на водоносному горизонті в
подальшому Технічна альтернатива 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1.
в урочищі «Чистопілля» с. Блищиводи, Жовківької міської територіальної громади, Львівського
району, Львівської області
1) Кадастровий номер 4622787200:23:000:0001 площею 35 Га з цільовим призначенням - (код.
10.07) Для рибогосподарських потреб під будівництво ставків для риборозведення.
Територіальна альтернатива 2.
Не розглядалась у зв’язку з тим, що наявна земельна ділянка відповідно до територіальної
альтернативи 1 знаходиться у власності на підставі договору оренди з 2010 року, строком на 49 років.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Будівництво рибогосподарських ставків забезпечить частково потребу мешканців в робочих
місцях, оскільки плануються створити від 6 – 10 нових робочих місць. Впровадження планованої
діяльності окрім створення робочих місць збільшить надходження податків до бюджетів різних рівнів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Початок будівництва - 2021 рік, кінець будівництва 2025 рік.
Площа земельної ділянки 35 Га
Загальна площа дзеркала ставків №1-№6 – 25,3 Га
Підпірна споруда на Магістральному каналі МК-1 запроектована із монолітного залізобетону
шириною по дну 1м із заглибленням 0.6м нижче дна та зведенням в укоси каналу. В середній частині
отвір 1м х 1,8м в який вставлена рама для шандорів. Перекриття отвору здійснюється шандорними
брусками розміром 1,6х2х0,05м. Між двома нижніми шандорами лишається щілина висотою 2 см для
пропуску санітарних витрат та затоплення нижнього б’єфу.
Конструкція споруди прийнята з умов пропуску паводку 1% забезпеченості та необхідності
підняття рівня води на 1,6м.
Існуючий магістральний канал розчищатиметься від чагарникової рослинності і намулу в межах
природного профілю в місцях влаштування гідротехнічних споруд.
Ложе ставків попередньо очищатиметься від чагарнику та проводитиметься розробка грунту
бульдозерами на болотних гусеницях та екскаватором з ковшем 0,4м3. Грунт із ложа ставків
пересуватиметься в тіло дамб з їх ущільненням катками. Глибина ставків коливатиметься від 1,3 до 2м.
Закладання укосів прийнято 1:5.
Загальна довжина дамб становитиме 3,7 км втч і контурна дамба 1,9 км. Роздільні дамби 2,8 км.
Ширина дамб прийнята проектом 3м. Закладання низового укосу дамби прийнята 1:2 верхового 1:3. Для
дамб №2-№5 закладання укосів 1:3.
Заповнювання ставків відбуватиметься в період проходження весняної повені та під час паводків.
Будівлі та споруди для обслуговування ставків розташовуватимуться в південній частині ділянки з
дотриманням вимог Водного Кодексу.
Опалення приміщення персоналу відбуватиметься за допомогою твердопаливного котла.
Нерест риб в ставках не відбуватиметься оскільки завозитиметься мальок. Орієнтовний річний
об’єм аквакультури 26 т в рік.
Вивіз живої риби здійснюватиметься раз в рік орендованим автотранспортом, по існуючим
автотранспортним шляхам.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
При проектуванні, розміщенні, будівництві, введення в дію нових та реконструкцію діючих
підприємств, споруд та інших об’єктів, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується

екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів
шкідливих впливів на навколишнє середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання,
утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація та виконання інших
вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.
Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів на яких не забезпечено в
повному обсязі додержання всіх екологічних вимог та виконання заходів, передбачених в проектах на
будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення)
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного
Законодавства України, а саме: Водний Кодекс України, ЗУ «Про охорону навколишнього природного
середовища», Земельний кодекс України, Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
«Про охорону земель», технічними умовами.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо - територіальної альтернативи №1 та Технічної альтернативи №1: Еколого-інженерна
підготовка для планованої діяльності передбачає: польове обстеження; інженерно-геологічні
вишукування; гідрологічні вишукування, виготовлення проектної документації; розроблення оцінки
впливу на довкілля. До заходів захисту території при виконанні робіт належить: дотримання технологій
передбачених проектом будівництва; охорона землі від забруднення відходами будівництва; охорона вод
(в т. ч. ґрунтових від попадання в них побічних відходів будівництва) та інше. Виконання робіт
проводитиметься з урахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища..
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Вплив на клімат та мікроклімат. Вплив на клімат, мікроклімат під час проведення підготовчих та
будівельних робіт на клімат, мікроклімат буде тимчасовим та закінчиться разом із закінченням даних
робіт. Джерелами впливу на клімат, мікроклімат в період проведення підготовчих та будівельних робіт
буде будівельна техніка, під час спалювання пального якою виділятиметься парникові гази (далі – ПГ).
Під час експлуатації об’єкта планованої діяльності джерелами впливу на клімат, мікроклімат буде котел,
що працюватиме на дровах та автотехніка, яка залучатиметься для вивозу риби та завезення мальків. Під
час спалювання палива котлом та пального транспортними засобами з ДВЗ в атмосферне повітря
виділятимуться ПГ. Вплив на клімат, мікроклімат допустимий.
Вплив на атмосферне повітря. В період підготовчих та будівельних робіт очікуються викиди від
пересипання інертних матеріалів, спалювання пального будівельною технікою з ДВЗ (2 бульдозери, 1
екскаватор), зварювання металевих з’єднань, зачистка цих з’єднань (механічна обробка металу). Під час
експлуатації об’єкта планованої діяльності джерелами викидів буде котел, що працюватиме на дровах та
автотехніка, яка залучатиметься для вивозу риби та завезення мальків.
Планується, що викидатимуться наступні ЗР: вуглецю оксид, азоту діоксид, метан, вуглецю
діоксид, азоту(I) оксид, сірки діоксид, сажа, аміак, бенз(а)пірен, свинець, група речовин НМЛОС,
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, заліза оксид в перерахунку на залізо, марганцю
діоксид у перерахунку на діоксид марганцю.
Вплив на грунт та геологічне середовище.
Передбачається тимчасове порушення грунтів протягом періоду будівництва. Весь вийнятий грунт
планується використати для благоустрою та планування території та дамб, а надлишок грунту, в разі
наявності, буде переданий відповідно до рішення органів місцевого самоврядування. Відповідно до
досліджень ДП «Львівський інститут землеустрою» грунти не відносяться до особливо цінних.
Проведення планованої діяльності не матиме негативного впливу на грунти.
Вплив на водне середовище. Водопостачання ставків передбачається від осушного меліоративного
каналу, відповідно до Технічних Умов «Облводгосп». Стоки надлишкової води зі ставів повертатимуться
до міліоративного каналу, відповідно до лімітів на скид. Госппобутові стоки будуть відводитись в
накопичувальну ємність з подальшим вивозом асенізаційним транспортом, з подальшою очисткою на
міських очисних спорудах. Негативного впливу на водне середовище не передбачається.
Вплив на об’єкти ПЗФ. Території ПЗФ (нижчих та вищих рангів), національних парків або інших
об’єктів Заповідного Фонду та Смарагдової Мережі в межах проектованої діяльності та в зонах її
можливого опосередкованого впливу відсутні. Територія планованої діяльності не межує з об’єктами
ПЗФ.
Вплив на флору, фауну. Реліктові рослини та рослини, які знаходяться під охороною Червоної
книги на прилеглих територіях та в межах ділянки будівництва відсутні.
Вплив на об’єкти культурної та археологічної спадщини. Вплив на об’єкти культурної спадщини
відсутній, оскільки територія планованої діяльності вільна від об’єктів культурної спадщини та не межує
з ними відповідно до висновку Управління охорони культурної спадщини ЛОДА ВІД 27.05.08.
Відповідно до результатів обстеження Рятівної Археологічної служби земельної ділянки на предмет
наявності пам’яток археології від 26.05.08р, пам’ятки археології відсутні. Вплив від планованої
діяльності на об’єкти культурної та археологічної спадщини буде відсутнім.

Вплив на соціально-економічні умови. Негативного впливу не передбачається. Будівництво
рибогосподарських ставків забезпечить частково потребу мешканців в робочих місцях, оскільки
плануються створити від 6 – 10 нових робочих місць. Впровадження планованої діяльності окрім
створення робочих місць збільшить надходження податків до бюджетів різних рівнів.
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”)
ст.3 п.2) сільське господарство, лісівництво та водне господарство: - інтенсивна аквакультура з
продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в
їх охоронних зонах;
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 немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Рівень деталізації інформації та плановий обсяг досліджень, що підлягає включенню до звіту з ОВД буде
проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-V111 від
18.12.2017р.
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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають
на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.
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 виданий Інспекцією Державного архітектурнобудівельного контролю України.
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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