(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

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
(код ЄДРПОУ 01038909)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну,
Начальник управління – Ковтун Андрій Володимирович,
79017, м.Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14,
тел./факс. (032) 275-10-28
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Відновлення каналу К-5, лівобережної дамби каналу К-5, дюкера на потоці
Болотний та лівобережної дамби потоку Болотний Болозівської осушної системи,
с. Нижнє Самбірського району Львівської області (капітальний ремонт).
Технічна альтернатива 1
Виконання робіт комбінованим способом: за допомогою екскаваторів та методом
гідромеханізації. Як свідчить практика виконання подібних робіт дана
альтернатива ускладнює виконання за рахунок збільшення машин і механізмів, які
будуть виконувати роботи, вартість робіт збільшується.
Технічна альтернатива 2.
Альтернативним варіантом – нульова альтернатива. Відмова від планованої
діяльності..
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
с. Нижнє, Самбірського району Львівської області.

територіальна альтернатива 1.
територіальна альтернатива 2.
Не розглядається оскільки відновлюючі роботи в іншому місці не
виконуватиме жодного протиповеневого захисту для с. Нижнє Самбірського
району.

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

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація планованої діяльності дозволить захистить від шкідливої дії вод
населений пункт Нижнє Самбірського району та прилеглі сільськогосподарські угіддя.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Відновлення каналу К-5 та лівобережної дамби каналу К-5 Болозівської осушної системи с
Нижнє Самбірського району Львівської області. Об’єми робіт: Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0,4 м3.
Розрівнювання відвалів бульдозерами потужністю 59 кВт (80к.с.) з переміщенням грунту
до 10 м. Відновлення дюкера на потоці Болотний Болозівської осушної системи.
Найменування робіт: Розробка грунту екскаватором з доробкою вручну 46 м3. Водовідлив із
котлованів. Демонтаж зруйнованих оголовків дюкера. Улаштування щебеневих подушок
під фундамент. Улаштування вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону на
зрошувальних та осушувальних системах. Улаштування армосіток та армокаркасів для
споруд на зрошувальних та осушувальних каналах. Демонтаж закладних частин
механічного обладнання і металевих конструкцій у штрабах та плоских затворів і грат
при масі комплекту закладних частин на 1 затвор, 1 грати до 1,5 тонн. Установлення
закладних частин механічного обладнання і металевих конструкцій у штрабах для
плоских затворів і грат при масі комплекту закладних частин на 1 затвор і грат до 1,5
тонн. Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання
вимог Водного Кодексу України та Земельного Кодексу України. Враховуються гідрологічні
розрахунки, екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, обмеження згідно чинних
нормативних документів.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальних альтернатив планової діяльності немає.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого - інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає:
- польове обстеження;
- інженерно-топографічні вишукування;
- геологічні вишукування;
- гідрологічні розрахунки;
- виготовлення проектної документації;
- розроблення звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище;
- доставка на об'єкт необхідних машин, механізмів та матеріалів;
- улаштування і утримання тимчасових автомобільних доріг;
- До заходів захисту території при виконанні робіт належить:
- дотримання технологій передбачених проектом;
- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього
природного середовища.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2

Технічної альтернативи планованої діяльності немає.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
- тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього
згоряння в період проведення будівельних робіт буде недовготривалим, концентрації
забруднюючих речовин не будуть перевищувати нормативні показники;
- у процесі будівництва незначні ділянки, які не мають особливого екологічного та
природоохоронного значення, будуть очищені від рослинності, що не матиматиме
суттєвих негативних наслідків для місцевої екосистеми, а навпаки підвищить стійкість
русла і берега;
- виконання будівельно-монтажних робіт буде супроводжуватися шумовим
забрудненням.
Для технічної альтернативи 1: основним негативним впливом на довкілля буде
тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього згорання
Територіальних альтернатив планованої діяльності немає.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальної альтернативи планованої діяльності немає.
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”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності
згідно пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
➢ (проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок,
берегоукріплення, зміни і 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)
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
Геологічні та топографо-геодезичні дослідження, гідрологічні дані та поверхневі
води, навколишнє соціальне середовище, ґрунти, флора і фауна.

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 (COVID-19), 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, що видається Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України (ДАБІ України). та Висновок з оцінки
впливу на довкілля що видається Департаментом екології та природних ресурсів
ЛОДА.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11)
(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 Львівської обласної державної
адміністрації вул. Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026, електронна пошта:
envir@loda.gov.ua, телефон/факс : (032)238-73-83, контактна особа – Сорока Назарій
Любомирович.

