
 
             ___________________________ 

(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 планованоїдіяльності (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 у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються 
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця) 
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 альтернативи1. 
Планована діяльність, її характеристика. 
Об’єкт будівництва - "Реконструкція шлюза-регулятора на мостовому переході в районі вул. 
Набережної (кафе "Венеція") в місті Рівному, в тому числі проектні роботи". 
Робочим проектом передбачено здійснити реконструкцію діючого шлюза-регулятора на р. Устя 
в районі вул. Набережної.  
Оцінці впливу на довкілля підлягають роботи по розчищенню від намулу, який акумулювався в 
руслі річки в районі шлюза-регулятора за період  експлуатації споруди. Підчищенню підлягає 
ділянка русла 50 м вище за течією та 50 м нижче за течією від шлюза-регулятора. Роботи 
виконуватимуться з використанням земснаряду. 
Технічних  альтернатив  - немає . 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності:  
М. Рівне, вул. Набережна, прибережна захисна смуга річки Устя в районі шлюза-регулятора 
Територіальної  альтернативи - немає 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Покращення рентабельності рекреаційної зони в районі вул. Набережної міста Рівне. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Об’єм підчистки складає 570 м3, довжина ділянки підчистки складає 100 м, глибина підчистки в 
межах 0,3 – 1,1 м. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Враховуються екологічні , санітарно -гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні 
обмеження згідно чинних нормативних документів. Шлюз - регулятор розташований в 
адміністративних межах м.Рівне Рівненської обл., тому територіальна альтернатива не 
доцільна.  
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1  



Еколого - інженерна підготовка передбачає: 
-інженерно - геодезичні вишукування; 
-коригування проектно - кошторисної документації; 
-розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище; 
-доставку на об'єкт необхідних машин та механізмів. 
До заходів захисту території при реконструкції шлюза - регулятора належить: 
-встановлення загородження із сітки в руслі річки вище та нижче ділянки виконання робіт з 
розчистки для уникнення потрапляння біоресурсів (риб) в зону виконання робіт та їх загибелі. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 
 В ході проведення будівельних робіт  здійснюватиметься вплив на атмосферне повітря , у 
вигляді викидів забруднюючих речовин від будівельної техніки. 
 Запроектовані заходи передбачають роботу з водою та грунтом. 
Негативний вплив на грунт спричинятиметься під час проведення розчистних робіт:  
-при виконанні робіт грунтовий покрив ущільнюється  при проходженні будівельної техніки; 
-в місцях складування пульпи; 
-забруднення річкової води; 
-вплив на водні біоресурси 
В період розчистки річки шуми та вібрації працюючих вузлів, машин та механізмів порушать 
звичні умови відпочинку. Відчутним буде вплив і для орнітофауни. 
Проектовані заходи не зумовлюють змін стану природних компонентів  та умов 
життєдіяльності. 
Джерел можливого впливу на довкілля, щодо технічної альтернативи - немає.  
Джерел можливого впливу на довкілля, щодо територіальної альтернативи - 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”) 
Проведення робіт з розчищення і русла річки належить до другої кагеторії видів планової 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (відповідно до п. 10 частини 3 статті 3 ЗУ "Про оцінку 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 
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту  з 
ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 травня  2017 
року.Зокрема , впливу робіт на грунт ,поверхневі води,флору і фауну території де плануються 
роботи з реконструкції шлюза - регулятора. 
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 попереднім абзацом; 
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 цій 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 унікальний 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 та 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- 
Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/ 
будівельних робіт 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)  

що реєструється Управлінням  Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській 
області. 
(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 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) 

__________________________________________ 


	повідомлення ОВД

