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суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

Носівська міська рада 

Носівського району Чернігівської області 

ЄДРПОУ 04061984 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Юридична адреса: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, 

вул.Центральна 20, телефон (04642) 2-81-99, e – mail: nos_mr_zem@ukr.net 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста 

Носівка Чернігівської області з метою покращення його санітарно – екологічного та 

технічного стану.  

Технічна альтернатива 1. 

Застосування для розчищення руслового ставка плавучої землесосної машини, з 

відкачуванням ґрунту та розрівнюванням його в межах прибережної захисної смуги 

руслового ставка. 

Технічна альтернатива 2. 

Застосування для розчищення руслового ставка екскаватора типу драглайн - 

одноковшева самохідна виймально-навантажувальна машина циклічної дії, у якої ківш має 

гнучкий зв’язок із стрілою та поворотною платформою з допомогою канатів та блоків. 

Переміщення драглайну здійснюється крокуючим чи гусячим ходом, що забезпечує високу 

маневреність і прохідність машин. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Місце провадження планованої діяльності: Русловий ставок на річці Носівочка в 

адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Планована діяльність щодо реконструкції руслового ставка покращить його 

екологічний та гідрогеологічний стан, та сприятиме покращенню санітарно-епідеміологічних 

умов, поліпшенню естетичного вигляду, створенню умов для відпочинку населення. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Планована діяльність реконструкції руслового ставка передбачає:  

- видалення мулу та болотної рослинності (протяжність ділянки робіт L=840 п.м, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B2%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82


ширина 20-80 м),  

- розрівнювання ґрунту на прилеглій береговій території, засипка пониженої 

заболоченої території; 

- залуження укосів та ділянки планування в межах прибережної захисної смуги 

руслового ставка, 

- влаштування зон відпочинку шляхом застосування елементів благоустрою пляжів 

(лави, урни, контейнери для збирання побутових відходів, навіси від сонця типу «зонт-гриб», 

кабінки для переодягання). 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: 

Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних робіт: 

- заходи щодо збереження рослинного шару грунту по трасі водопроводу в місцях 

його наявності; 

- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановлених ГДК 

населених місць; 

- дотримання допустимого рівню шуму; 
щодо технічної альтернативи 2: 

Не розглядається. Зважаючи на те, що використання екскаватору можливе тільки на 

ділянках, наближених до лінії берега (з урахуванням наявності підступів і площ для 

маневрування) або на ділянках зі зниженим рівнем води; також ускладнюються умови для 

розрівнювання вийнятого грунту на березі в подальшому технічна альтернатива 2 не 

розглядається. Тобто, технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною та екологічно 

допустимою. 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Обмеження планованої діяльності: 

- Водний кодекс України;  

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 

- Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів»; 

щодо територіальної альтернативи 2: 

Аналогічно з територіальною альтернативою 1. 

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

щодо технічної альтернативи 1: 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Планована діяльність 

передбачає заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів. 
щодо технічної альтернативи 2: 

не розглядається. 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування. Проектні рішення в період 

будівництва передбачатимуть заходи щодо збереження рослинного грунту, здійснення 

відновлювальних заходів; 
щодо територіальної альтернативи 2: 

Не розглядається. 

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

щодо технічної альтернативи 1: 

Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) 

будівельних машин та механізмів в період проведення будівельних робіт. 

Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності: 

- на повітряне середовище — викиди забруднюючих речовин при роботі 

будівельних машин та механізмів; 

- на водне середовище — вплив тимчасовий - утворення шлейфу мутності при 

роботі земснаряду; 

- утворення будівельних відходів, що будуть передаватися на утилізацію. 

- шум від автотранспорту та будівельної техніки; 

https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_b_2_2_5_2011/1-1-0-1033


- на флору і фауну — в період реконструкції можливе погіршення умов 

життєдіяльності та зменшення видового складу, чисельності представників гідробіонтів, та 

організмів планктону, бентосу, що мешкають в зоні планової діяльності; в період 

експлуатації негативні впливи відсутні. 
щодо технічної альтернативи 2: 

Не розглядається. 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території здійснення 

планової діяльності - на території м. Носівка Чернігівської області.  

щодо територіальної 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”). 

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля  відповідно до 

пунктів 1,3 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 

від 23.05.2017 року. 

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). 

Транскордонний вплив на довкілля – відсутній. 

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» № 2059-VIII 

від 23.05.2017 року 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 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.  

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: 

- рішення 30 сесії Носівської міської  ради VII від 12.12.2017  року  «Про План 

(програму) соціально – економічного розвитку Носівської міської ради на період 2018-2020 

роки» 

-  рішення виконавчого комітету Носівської міської  ради № 374 від 15.12.2017  року  

«Про затвердження проектно-кошторисної документації (р. Носівочка) » 

-  рішення виконавчого комітету Носівської міської  ради № 336 від 10.11.2017  року  

«Про надання дозволу на розробку робочого проекту»  

- дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ № 128 від 

23.01.2019.  

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, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14. 
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