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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 

ГРУШВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

(в особі Голови сільської ради Данилюк Олександра Васильовича) 

 (код ЄДРПОУ 04387198) 
 (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: 35364, с. Грушвиця Друга, вул. Середній Гай, буд.1, Рівненський район, 

Рівненська область. 

 Контактний тел.: +38(0362)276767. 
(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 

Проектом передбачається виконання робіт з поглиблення русла р.Стубелка та очищення її заплави 

від намулу та рослинності, берегоукріплення та облаштування шлюза-регулятора. Необхідність 

проведення цих робіт зумовлена несприятливим гідрологічним, санітарним та екологічним 

станом, що сформувався на ділянц р. Стубелка, що знаходиться в межах Грушвицької сільської 

ради на східній околиці с. Грушвиця-1 (заболочення та заростання заплави, замулення та обміління 

русла).   

Технічна альтернатива 1 

Виконання робіт із поглиблення русла р. Стубелка та очищення її заплави планується реалізувати 

із залученням: 

- штату працівників чисельністю 15 чол.; 

- будівельної техніки: трактори (бульдозери) – 2 шт., екскаватори «зворотня лопата» – 1 шт., 

екскаватори-драглайни ємкістю ковша 0,4 м3 – 2 шт., автомобілі бортові (5т) – 1 шт. Додатково на 

подальших стадіях реалізації проекту буде проведено розрахунок кількості та типу транспорту для 

перевезення будівельних матеріалів  (каменю і щебеню), що залежатиме від відстані перевезення і 

необхідної вантажопідйомності, а також кількості транспорту для перевезення розробленого ґрунту  у 

випадку прийняття замовником відповідного рішення.  Планується, що роботи, з урахуванням 

послідовності технологічних процесів та періодів проходження нересту, триватимуть 36 міс.  

Об’єм земляних робіт (з врахуванням перекидок, улаштування кюветів та ручних робіт)  

становитиме – 75470 м3.  

Вилучений ґрунт передбачається тимчасово складувати у кавальєри на березі р. Стубелка, із 

наступним просушуванням та використанням для підсипки та планування. 
 

Технічна альтернатива 2 

Розчищення та днопоглиблення русла та заплави р. Стубелка гідромеханізованим способом з 

використанням земснаряду із закріпленням укосів залізобетонними плитами. Однак, зважаючи на 

гідрологічну  характеристику та топогеодезичні умови ділянки проведення робіт застосування зазначеного 

способу є недоцільним.  

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 



Здійснення планованої діяльності передбачається на ділянці заплави річки Стубелка на східній 

околиці с. Грушвиця Перша на території Грушвицької сільської ради Рівненського району Рівненської 

області.   

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2  

Доцільність територіальної альтернативи 2 відсутня, оскільки саме ділянка р. Стубелка, 

зазначена у першому варіанті, характеризується  найбільш несприятливими екологічними умовами та 

потребує  термінових заходів з покращення санітарного і гідрологічного стану не тільки р. Стубелка, але й 

прибережних територій в межах сіл Грушвиця Перша та Грушвиця Друга . 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Передбачені проектом заходи, направлені виключно на покращення гідрологічного режиму річки, 

збільшення біорізноманіття системи, ліквідацію мілководних замулених ділянок та попередження 

підтоплення, що забезпечить поліпшення екологічної ситуації не тільки заплави р. Стубелка, але і значної 

прилеглої до неї території. 

 

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

площа, обсяг виробництва тощо): 

Перелік та обсяги  планованих робіт є наступними: 

- розчистка русла річки Стубелка; 

- площа ділянки, на якій планується здійснення планованої діяльності – 15200 м2; 

- довжина ділянки річки, де проектується днопоглиблення – 175 м; 

- середня глибина днопоглиблення – 1,2 м; 

-            об’єми земляних робіт  з урахуванням перекидок – 75470 м3; 

- розчищення ділянки від кущів та чагарнику орієнтовною площею 1,2 га; 

- влаштування насипу дамби – 416 м3; 

- планування укосів та гребеню – 475 м2; 

- кріплення укосів та гребеню посівом трав – 475 м2; 

- об’єм насипу дамби (із врахуванням просадки основи) – 458 м3. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

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

обмеження  згідно чинних нормативних вимог. 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 СанПіН 4630-88;  

- недопущення 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 гідромеханізованих робіт у період нересту риб, строки заборони 

встановлюються щорічно органами рибоохорони. Також забороняється проводити гідромеханізовані 

роботи вночі. 

 

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

Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає:  

- польове обстеження;  

- інженерно-геодезичні вишукування;  

- інженерно-геологічні вишукування; 

- виготовлення проектної документації;  

- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;  

- доставка на об'єкт необхідних механізмів.  

До заходів захисту території при виконанні робіт належать:  

- дотримання технологій передбачених проектом;  

- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища. 

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 

Впливи на компоненти навколишнього середовища від провадження планованої діяльності мають 

наступний характер: 

1) Повітряне середовище –  викиди продуктів згорання двигунів будівельно-монтажної техніки та 

автотранспорту (діоксид азоту, оксид вуглецю, сажа, НМЛОС, метан, оксид азоту, вуглекислий газ, діоксид 

сірки, бенз(а)пірен); запилення приземного шару атмосферного повітря внаслідок руху будівельно-

монтажної техніки, перевантаження будівельних матеріалів (камінь, щебінь) та виконання земляних, 

зварювальних робіт. Акустичне шумове навантаження виникатиме в процесі роботи будівельно-

монтажної техніки, проведення  робіт з розчистки території від заростання, інтенсифікації руху важкої 

техніки та вантажного автотранспорту на ділянці. 

2) Водне середовище – на етапі  проведення планованих робіт відбуватиметься тимчасове 

забруднення, підвищення рівня каламутності та зниження прозорості вод р.Стубелка, а також втрата 

водних біоресурсів за рахунок втрати кормової бази при роботі екскаватора. Забруднення водотоку 

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

3) Ґрунтове середовище – вплив пов’язаний із влаштуванням ґрунтових під’їзних доріг, тимчасовим 

зберіганням побутових та будівельних відходів, вилучених із русла донних відкладів; ущільненням ґрунтового 

покриву, 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 у 

кавальєрах, після просушування передбачається їх використання для підсипки та планування прилеглих 

ділянок, що перебувають у власності населення (за попередньою домовленістю). 

4) Геологічне середовище – передбачається видалення донних відкладів на глибину 0,75 у руслі річки 

та на 1,2 м у заплаві; 

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 

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 зазнає значного впливу, у зв’язку із можливістю швидкого переміщення з ділянок 

водойми з несприятливим станом в більш сприятливі для життєдіяльності. 

 

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; будівництво гребель та встановлення іншого 

обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу), належить до другої 

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

впливу на довкілля. 

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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  

Дозвіл на виконання проектних робіт на землях водного фонду,. 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

 

що видається  Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області. 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

14. 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.: +38(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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