(
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
Управління капітального будівництва виконавчого комітету
Рівненської міської ради,
код ЄДРПОУ 05517742
(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
м.Рівне, вул. Лермонтова, 6, тел. (0362) 63-42-43.
(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.
«Реконструкція гідротехнічної споруди шлюза-регулятора Басівкутського
водосховища на вул. Басівкутській в м. Рівному, в тому числі проектні роботи».
Технічна альтернатива 1.
Будівництво додаткового водовипуску на лівому березі.Реконструкція існуючого
шлюза-регулятора. Розчищення від наносів ділянки Басівкутського водосховища в
районі розташування шлюза-регулятора та в районі будівництва додаткового
водоскидув обсягах. Розчищення від наносів ділянки русла річки Устя (від нижнього

б’єфу шлюза-регулятора до місця спряження зі скидним каналом додаткового
водоскиду). Розчищення ділянки будівництва від кущів та чагарнику.
Технічна альтернатива 2.
Інший варіант виконання робіт не є економічно вигідним та доцільним.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Русло річки Устя, ділянка Басівкутського водосховища, ділянка вулиці
Басівкутської у м. Рівне Рівненської області. Розчистка русла річки буде виконуватись в
існуючих межах та в визначених проектних параметрах. Інше розташування об’єкту є
не доцільним.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Роботи з реконструкції шлюза-регулятора спрямовані на забезпечення умов
нормальної експлуатації Басівкутського водосховища шляхом будівництва
гідротехнічних споруд на місці споруди, розрахунковий термін експлуатації якої
закінчився (спрямовані на попередження виникнення аварійних ситуацій при
експлуатації гідротехнічної споруди).
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектом передбачений комплекс робіт, які включають:
- реконструкція існуючого шлюза-регулятора (відновлення розрахункового
терміну експлуатації та техніко-економічних характеристик існуючої споруди);
- будівництво додаткового водоскиду на витрату орієнтовно 25 м 3/с;
- розчистку русла річки Устя протяжністю 160 м;
- розчищення ділянки Басівкутського водосховища орієнтовною площею 1 га;
- розчищення ділянки від кущів та чагарнику орієнтовною площею 1 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
До екологічних обмежень під час виконання будівельних робіт належать:
дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, нормативних рівнів
шуму, дотримання ГДК забруднюючих речовин у водних об’єктах, недопущення
негативного впливу на тваринний світ, запобігання негативному впливу відходів. Інші
обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з діючим законодавством
України.
При здійсненні планованої діяльності впливи не передбачаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого - інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає:
- польове обстеження;
- інженерно-геодезичні вишукування;
- інженерно-геологічні вишукування;

за

- виготовлення проектної документації;
- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;
- доставка на об'єкт необхідних механізмів.
До заходів захисту території при виконанні робіт належить:
- дотримання технологій передбачених проектом;
- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог
навколишнього середовища.

по

збереженню

Планування майданчиків, обвалування, використання існуючих доріг з твердим
покриттям для зменшення утворення пилу, облаштування необхідних огороджень
будівельного майданчика (охоронних, захисних або сигнальних).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
під час виконання будівельних робіт:
атмосферне повітря – в приземному шарі передбачається незначне
короткострокове
підвищення
концентрацій
забруднюючих
речовин
через
неорганізовані викиди при роботі автотранспорту та спецтехніки;
водне середовище – при будівництві відбуватиметься тимчасове забруднення
води в річці та у водосховищі, при експлуатації – поліпшення якості поверхневих вод;
ґрунти – вплив на земельні ресурси оцінюється, як тимчасовий, на період
будівництва, планується утворення надлишкового ґрунту з русла річки, утворення
відходів, та подальше поводження з ними;
рослинний і тваринний світ – під час здійснення планованої діяльності можлива
ліквідація окремих груп кущових заростів, зменшення кормової бази гідробіонтів.
Втрати водних біоресурсів за рахунок втрати кормової бази при роботі будівельної
техніки будуть компенсовані згідно чинного законодавства;
вплив на клімат і мікроклімат – по закінченню робіт - позитивний;
вплив на техногенне середовище – негативний вплив на техногенне середовище
незначний,виключно під час проведення підготовчих та будівельних робіт.
соціальне середовище –в період розчистки річки незначні впливи (шуми і вібрації
працюючих вузлів механізмів, робота та переміщення допоміжних машин, тимчасова
зміна умов проїзду по вулиці Басівкутській) Проектовані заходи не зумовлюють зміни
стану умов життєдіяльності;
під час здійснення планованої діяльності: не передбачається;
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”)
Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 3 ч. 10 (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)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
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 _Державною архітектурно-будівельною інспекцією______
(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
Департамент екології
та природних ресурсів Рівненської обласної державної
адміністрації за адресою: 33028 м. Рівне вул. .Толстого, 20 або тел.(0362) 62-03-64;
e-mail info@ecorivne.gov.ua
Контактна особа: Захарчук Володимир Васильович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

