
 
____________________________________ 

(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 

Орган місцевого самоврядування Володимирецька селищна рада 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

код 04388113  

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  

_34300 Рівненська область Володимирецький район смт. Володимирець вул.  
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

Соборна, 39, тел 03634 25210 моб 0988897539 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
*
. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Заходи по забезпеченню охорони земель та житлової забудови від підтоплення  

повеневими, зливовими та талими водами по вул. Головка в смт. Володимирець 

Рівненської області_______________________ 

Технічна альтернатива 1. 

Будівництво закритого водовідвідного колектора  діаметром труб 315 мм з 

влаштуванням водоприймальних  лотків з решіткми і водоприймальних 

колодязів з решітками та влаштування на даному колекторі очисних споруд 

потужністю 5530 м
3
/ добу 

Технічна альтернатива 2. 

Будівництво закритого водовідвідного колектора  діаметром труб 250 мм - 

недоцільно 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

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



Рівненська область Володимирецький район смт. Володимирець вул. Головка, 

землі сільськогосподарського призначення та землі житлової і громадської 

забудови__________________________________________________________________ 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Альтернатива 2 не розглядувалась 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Захист земель та житлової забудови від підтоплення  повеневими, зливовими та 

талими водами, очищення  даних вод та скидання їх у відкриту меліоративну 

сітку___________________________________________________________________ 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Потужність – 5530 м
3
/ добу _  

Довжина водовідвідного колектора_ - 682,24 м  

Діаметр водовідвідного колектора_ - 315 мм    

Потужність очисних споруд – 5530 м
3
/ добу 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планової діяльності  встановлюються згідно 

чинного законодавства 

щодо технічної альтернативи 2 

не розглядались_____________________________________________ 

щодо територіальної альтернативи 1 

Рівненська область Володимирецький район смт. Володимирець вул. Головка, 

землі сільськогосподарського призначення та землі житлової і громадської 

забудови__________________________________________________________________ 

щодо територіальної альтернативи 2 

не розглядалась_____________________________________________ 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Реалізація проекту не потребує еколого-інженерних заходів та захисту території. 

Завданням на проектування не передбачається підведення інженерних мереж: 

технологічні трубопроводи, теплопостачання та питний волопровід. Для захисту 

території при будівництві необхідно розробити заходи стосовно охорони вод ( в 

тому числі грунтових і поверхневих від попадання побічних відходів. 

щодо технічної альтернативи 2 

не розглядалось________________________________________ 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Можливі впливи планової дільності: 

Клімат і мікроклімат: вплив відсутній 

Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище в період 

проведення будівельних робіт є робота ДВЗ транспортних засобів. В період 

проведення будівельних робіт створюється е навантаження на повітряний басейн, 

при цьому рівень забруднення атмосфери не перевищує санітарно – гігієнічних 

нормативів. 

Водне середовище: в ході проведення робіт, пов’язаних з будівництвом додаткових 

джерел негативних впливів на гідросферу не виникає, оскільки водні ресурси 

(поверхневі і підземні води) в період проведення робіт не використовуються і 



скидання стічних вод в навколишнє середовище немає. 

Грунти: діяльність не пов’язана з використанням великих обсягів земельних робіт 

в ході яких порушується цілісність грунтового покрову. В період проведення 

будівельних робіт відбувається інтенсивне запилювання, що супроводжується 

забрудненням верхнів шарів грунту.Вплив об’єкту на період будівництва на 

грунти у процесі проведення робіт можливий шляхом забруднення паливно- 

мастильними матеріалами, вихлопами від пального працюючого автотранспорту 

та будівельним сміттям. Зазначені забруднення будуть носити тимчасовий і 

локальний характер. 

Природно-заповідний фонд: Обєкти природно-заповідного фонду та курортної зони 

в районі будівництва  відсутні. 

Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкт: Видалення зелених насаджень, 

корчування пнів в період проведення робіт не передбачені. Формування 

мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і поширенню шкідливих викидів 

флори і фауни не спостерігається, цілеспрямованих заходів охорони рослинного та 

тваринного світу не передбачено. Заповідників природоохоронних територій, 

памяток історії та культури, захист яких необхідний у зв’язку із реалізацією 

проектних рішень немає. 

Шумовий вплив: Робота будівельного обладнання не зробить істотного впливу на 

загальну картину шумового забруднення. При виборі обладнання перевагу надати 

малошумному технологічному обладнанню. 

Відходи виробництва: в процесі виконання будівельних робіт утворюються 

незначна кількість твердих відходів, які вивозяться у місця їх видалення.Для 

розміщення твердих побутових відходів, що утворились в період проведення робіт, 

додаткові земельні площі не відводяться. 

Навколишнє техногенне середовище: запланована діяльність нематиме впливу на 

техногенне середовище 

щодо технічної альтернативи 2 

не розглядалась__________________________________________________________ 

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”) 

Планова діяльність належить до другої категорії (стаття 3 частина 3 пункт 13 

Закону України «про оцінку впливу на довкілля) видів планової діяльності та 

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

на довкілля за статтею  - Господарська діяльність, що призводить до скидання 

забруднюючих речовин у водні об’єкти. 
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 підлягають 

включенню до звіту ОВД у відповідності до статті 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 Департаментом ДАБІ в 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 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської ОДА  

м. Рівне вул. Толстого, 20 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  

info@eсorivne.gov.ua тел 26-47-23 Захарчук Володимир Васильович 
контактна особа) 


