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(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 

 

ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

(в особі Голови сільської ради Ткачук Олесі Олексіївни) 

(код ЄДРПОУ 04387183) 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДОПОУ або прізвище, ім’я та по 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’єкт господарювання 

Адреса юридичної особи: 35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Т.Шевченка, 6. 

Контактний тел.: (0362) 201473. E-mail: gorodoksrada@gmail.com. 
(місце знаходження 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 

Плануються днопоглиблювальні роботи на ділянці р.Устя, що розташована на території 

Городоцької сільської ради. Весь об’єм робіт спрямований на  розчищення заболоченої ділянки русла шляхом  

поглиблення дна на 1,5 м на ділянці площею 12000 м2 та довжиною – 400 м, з метою покращення 

гідрологічного режиму річки. 

 

Технічна альтернатива 1 

Виконання робіт із покращення гідрологічного режиму річки шляхом днопоглиблення на ділянці р. 

Устя, що знаходиться в межах Городоцької сільської ради, планується реалізувати із залученням штату 

працівників чисельністю 4 чол. та будівельної техніки типу гусеничного екскаватора з об´ємом ківша 1,5м3. 

Планується, що роботи триватимуть 3 міс. Об’єм земляних робіт становитиме – 15000 м3.  

Вилучений ґрунт планується тимчасово складувати у відвали на березі річки Устя, із наступним 

просушуванням та вивезенням на ділянки, де необхідно здійснити підсипку берегової лінії для запобігання 

підтоплення прилеглих територій. 
 

Технічна альтернатива 2 

В якості технічної альтернативи розглядався варіант покращення гідрологічного режиму р. Устя 

на даній ділянці шляхом спрямлення русла на відрізку довжиною  500 м  для запобігання його меандрування. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Планована діяльність буде здійснюватись на ділянці р. Устя в межах Городоцької сільської ради 

(довжина ділянки 400 м, площа – 12000 м2). 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, у зв’язку із необхідністю покращення 

гідрологічного режиму р. Устя саме на відрізку, зазначеному у територіальній альтернативі 1. 

 

 

 



4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Плановані роботи із днопоглиблення русла р. Устя на відрізку, що знаходиться в адміністративних 

межах Городоцької сільської ради, мають виражену екологічну направленість і спрямовані на відновлення, 

підтримання  сприятливого  гідрологічного  режиму  та санітарного стану річки, збільшення її водності, 

створення сприятливих умов для більш раціонального використання земель, без нанесення шкоди 

навколишньому середовищу. 

Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у: 

-  створенні робочих місць на час проведення будівельних робіт  (наймані працівники для виконання 

днопоглиблювальних робіт на період 3 міс.);  

- зменшенні негативних наслідків для населення та водного господарства та запобіганні 

матеріальних, моральних збитків внаслідок підтоплення прилеглих територій (ризик яких існує через 

замулення русла р. Устя на ділянці, що розглядається) і, як наслідок, покращенні умов життєдіяльності 

населення. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо) 

Основні технічні характеристики планованої діяльності: 

- площа ділянки, на якій планується здійснення планованої діяльності – 12000 м2; 

- довжина ділянки річки, де проектується днопоглиблення – 400 м; 

- середня глибина днопоглиблення – 1,5 м; 

- об’єми земляних робіт – 15000 м3.. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Враховуються екологічні,  санітарно-гігієнічні,  протипожежні,  містобудівні  й  територіальні  

обмеження  згідно  чинних нормативних  документів.  Планована  діяльність  визначається проектно-

технічною документацією, яка перевіряється та погоджується відповідно до норм чинного законодавства.  

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання основного  

юридичного  документу – Водного  кодексу  України,  що  регламентує виконання робіт на водних об’єктах 

України.  

Також до екологічних обмежень під час виконання будівельних робіт належать:   

- дотримання  ГДК  забруднюючих  речовин  в  атмосферному  повітрі; 

- дотримання нормативних рівнів шуму;  

- дотримання ГДК забруднюючих речовин у водних об’єктах згідно СанПиН 4630-88;  

- не допущення негативного впливу на тваринний світ; 

- дотримання вимог ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо охорони та 

відновлення зелених насаджень;  

- дотримання вимог ст. 17 Закону України «Про відходи» щодо запобігання негативному впливу 

відходів згідно тощо. 

Забороняється проводити всі види гідро-механіхованих робіт у період нересту риб, строки заборони 

встановлюються щорічно органами рибоохорони. Також забороняється проводити гідро-механізовані 

роботи вночі. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1 

Еколого-інженерна підготовка до проведення запланованих заходів передбачає наступне: 

-польове обстеження; 

- інженерно-геодезичні вишукування; 

- інженерно-геологічні вишукування; 

-виготовлення проектної документації; 

-розроблення оцінки впливу на довкілля; 

-доставка на об'єкт необхідних механізмів. 

До заходів захисту території при виконанні робіт належить: 

-дотримання технологій передбачених проектом; 

- проведення планованих робіт із врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища; 

-дотримання строків виконання робіт, визначених органами рибоохорони; 

-обмеження доступу сторонніх осіб на ділянку виконання робіт; 

-дотримання правил техніки безпеки при поводженні із будівельною технікою. 

 

8. Сфера, джерела та види  можливого впливу на довкілля: 

Щодо технічної альтернативи 1 

1) Повітряне середовище –  тимчасовим неорганізованим джерелом викидів переліку забруднюючих 

речовин та шумового навантаження є будівельна техніка (екскаватор, автотранспорт). 

2) Водне середовище – при будівництві відбуватиметься тимчасове забруднення, підвищення рівня 

каламутності та зниження прозорості вод ріки Устя, а також втрата водних біоресурсів за рахунок 



втрати кормової бази при роботі екскаватора. Не планується скидання у річку стічних вод. Забруднення 

водотоку забруднюючими домішками можливе у разі аварійних проливів мастил та пального. 

3) Ґрунтове середовище – вплив пов’язаний із тимчасовим зберігання побутових та будівельних 

відходів, вилучених із русла донних відкладів; ущільненням ґрунтового покриву та порушенням рослинного, 

що пов’язано із рухом важкої техніки на ділянці виконання планованих робіт. Побутові та будівельні 

відходи, що утворюються у процесі реалізації планованих заходів, тимчасово зберігатимуться в межах 

ділянки провадження діяльності у спеціально відведених місцях та встановлених, згідно вимог, 

контейнерах. Усі типи відходів у визначені строки передаватимуться спеціальним організаціям для 

подальшого поводження з ними. Вилучені донні відклади тимчасово зберігатимуться на березі річки, після 

просушування передбачається їх вивезення на попередньо визначені ділянки, що потребують укріплення 

берегової лінії. 

4) Геологічне середовище – окрім видалення донних відкладень, впливу не передбачається. 

5) Рослинний та тваринний світ – тимчасове руйнування бентосного (донного ценозу); вплив на 

зоо- та фітопланктон річки, вищу водну рослинність на ділянці проведення робіт та на деякому відрізку 

річки вниз за течією. Описані впливи матимуть місце лише у період виконання проектних робіт, по їх 

завершенню спостерігатиметься відновлення природного характеру перебігу процесів в екосистемі. 

Іхтіофауна річки не потерпить значного впливу, у зв’язку із можливістю швидкої міграції з ділянок 

із несприятливим станом в більш сприятливі для життєдіяльності ділянки річки . 

Прогнозовані фактори  несприятливого  впливу  на  навколишнє  середовище мають тимчасовий 

характер  (період виконання планованих робіт – 3 міс.), а територія їх впливу обмежується ділянкою 

провадження планованих робіт, тому суттєвих змін стану компонентів довкілля не прогнозується. 

 

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 Ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Планована діяльність, відповідно до пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та 

дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок), належить до другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. 

 

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 

Відповідно до Ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII 

дослідження проводяться в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо провадження планованої 

діяльності. 

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливість 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: 

1) Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

2) Проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

3) 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; 

4) Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 

результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 

5) Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про впровадження планованої 

діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку із 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 цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 

розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля. На 

стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів і не 



більше 35 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 

та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 

 

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 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. 

Уразі 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 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 проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду,  
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

 

що видається Міністерством екології та природних ресурсів України. 
(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 Рівненської облдержадміністрації,  33028, м. Рівне, 

вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа: Захарчук В.В. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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