
 
____________________________________ 

(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 житлово-комунального господарства Чернігівської 

міської ради ЄДРПОУ 03366374 
(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  

 
14000, м.Чернігів, вул. Реміснича, 19,тел: (0462) 677922. 

(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. 

«Рекультивація  ставків-накопичувачів рідких промислових відходів 

(район  с. Масани) м.Чернігів» (1-а черга)  
Технічна альтернатива 1. 

Даним проектом рекультивації ставків-накопичувачів передбачається виконання 

робіт у 2-і черги та за 2-ма технологіями. 

 

1-а черга передбачає видобування та транспортування відходів до місця 

переробки зі ставків-накопичувачів №№ 1-3. 

1. Весняно-літний період. 

      -необхідність влаштування системи водопониження на період виконання робіт 

по ставкам-накопичувачам № № 1-3; 

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



      -необхідність влаштування підпірної стінки між полігоном ТПВ та ставком-

накопичувачем № 1;  

      -додаткові витрати по підсиленню основ для проїзду великовантажого 

транспорту та будівельної техніки; 

      -інші технологічні процеси залишаються практично без змін, як для робіт, 

виконуваних в осінньо-зимовий період. 

 

Технічна альтернатива 2. 

Створення потужностей з перероблення відходів на території полігону твердих 

побутових відходів.  

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Місце впровадження планованої діяльності – «Ставки-накопичувачі рідких 

промислових відходів, які знаходяться на полігоні твердих побутових відходів 

за  адресою: м.  Чернігів, район с. Масани, Чернігівської області». 
 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

__Не розглядається. Рекультивація ставків-накопичувачів рідких промислових 

відходів може бути виконана  в існуючих межах та визначених проектних параметрах. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Запобігання забруднення ґрунту, атмосферного повітря, поверхневих та 

підземних вод, зменшення негативного впливу відходів на здоров’я населення 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Обсяги вилучення та постачання відходів на перероблення складають біля 130 

тис. тонн. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Обмеження планованої діяльності в період проведення робіт: 

- збереження рослинного шару грунту по трасі каналізаційного колектору в 

місцях його наявності;  

- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановлених ГДК 

населених місць;  

- дотримання допустимого рівню шуму. 

щодо технічної альтернативи 2 

Співпадають з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається  

 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Інженерно-геологічні вишукування, топо-геодезична зйомка М 1:1000, 

топографічні та гідрологічні вишукування. Проектні рішення в період рекультивації 

передбачатимуть заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів 



щодо технічної альтернативи 2 

Співпадають з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

__Організація карт намиву, планування майданчиків, обвалування, використання 

існуючих доріг з твердим покриттям для зменшення утворювання пилу, облаштування 

необхідних огороджень будівельного майданчику (охоронних, захисних. Або 

сигнальних). 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Співпадають з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1 

 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Джерелами можливого впливу на довкілля є робота спец.техніки _- бульдозери, 

екскаватори. Можливий вплив – локальне забруднення атмосферного повітря 

пересувними джерелами викидів, шумове, акустичне забруднення від спец. техніки.  

     

 

щодо технічної альтернативи 2 

Співпадають з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

   Можливий короткостроковий вплив на соціальне середовище – виконання робіт 

у безпосередній  близькості до межі житлової забудови, утворення пилу від грунтових 

доріг, аварійні ситуації._Частковий вплив від шумової дії в робочий час. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

 Не розглядається 

 

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”) 

   Належить  до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (абзац 

4, п.11 (шламонакопичувачі, хвостосховища)  частини 3, статті 3 Закону України «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) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні 

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 



23.05.2017 року № 2059-VIII в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо 

впровадження планової діяльності. 

 

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  

Проект рекультивації підлягає будівельній експертизі в частині розділу «Проект 

організації будівництва» з подальшим отриманням дозволу на виконання передбачених 

проектом робіт в Державній архітектурно-будівельній інспекції 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 Чернігівської обласної державної 

адміністрації, розташованого за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; 

Електронна адреса - Е-mail: deko_post@cg.gov.ua;  

Номер телефону (0462) 67-79-14,  

Контактна особа - Кузнецов Сергій Олексійович. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  

контактна особа) 


