
Додаток 4. 

_________________________ ___________  

Дата офіційного опублікування в 

Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

 

№___________________________________  

Унікальний реєстраційний номер справи 

про оцінку впливу на довкілля планової 

діяльності (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, 

для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

Орган самоорганізації населення «МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ» 

код згідно з ЄДРПОУ 42975441 
 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання: 

Юридична адреса: 14020, Чернігівська область, місто Чернігів, Деснянський район,        

вул. Шевченка, буд. 160-В; телефони: +38 (093) 749 8400. 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи: 
Будівництво централізованої каналізації вулиці Сосницької від будинку № 4 до 

будинку № 49, провулку Сосницького, вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від будинку № 

123 до будинку № 151, вулиці Механізаторів від будинку № 15 до будинку № 25 в м. 

Чернігові. 
 

Технічна альтернатива 1: 

Влаштування каналізаційного колектору з поліетиленових (ПЕ) труб та 

полівінілхлоридних (ПВХ) труб, відповідно до ДСТУ EN 12201-2:2018. 

Властивості та переваги ПВХ- та ПЕ-труб: екологічно безпечні, виготовляються з 

високоякісних матеріалів, гігієнічні - бактерії не виживають та не утворюється кислота; 

стійкі до корозії; невелика маса, зручність у транспортуванні;можливість прокладання в 

різних умовах, легкий монтаж; збільшений експлуатаційний термін служби; 

Технічна альтернатива 2: 

Влаштування каналізаційного колектору з труб сталевих електрозварних прямошовних 

(піддаються корозії, для монтажу потребують застосування додаткових будівельних машин 

та механізмів, кріплення – зварюванням). 

Технічна альтернатива 1 є найбільш прийнятною, так як рішення щодо прийняття 

матеріалу труб впливає на довговічність функціонування системи каналізації та її 

ефективності. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1: 

Згідно з Містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об`єкта 

будівництва, які надані управлінням архітектури та містобудування Чернігівської міської 

ради від 14.08.2019 за № 02-01/129 траса каналізаційного колектору проходить по вулиці 

Сосницькій від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького, вулиці Озерної № 3, 

вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку № 151, вулиці Механізаторів від будинку 

№15 до будинку № 25 в м. Чернігові. 

tel:+380465621675


Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2: 

Не розглядається. Територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: 
Можливість каналізування господарсько-побутових стічних вод від домогосподарств 

вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького, вулиці Озерної 

№ 3, вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку № 151, вулиці Механізаторів від 

будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігові сприятиме покращенню соціально-побутових 

та санітарно-гігієнічних умов проживання населення.  

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): 
Планованою діяльністю передбачається будівництво: 

- Зовнішньої мережі самопливної каналізації з ПВХ-труб протяжністю 1975,0 м 

вздовж житлових вулиць приватної забудови, ділянка траси каналізації з ПК 8+45 …                     

ПК 9+84 проходить в межах прибережної захисної смуги річки Десна; 

- Зовнішньої мережі напірної каналізації з ПЕ-труб протяжністю 50,0 м, 

- Комплексної каналізаційної насосної станції заглибного типу Q=10,0 м
3
/годину, 

h=12,0 м, з двома насосами виробництва фірми «Wilo» на ПК 9+36; 

- Колодязя з приладом обліку стічних вод та електромагнітним витратоміром з 

електронним блоком (конвертерем) на ПК 9+38. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: 

Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних робіт: 
- дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі населених пунктів;  

- дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони;  

- дотримання нормативного стану якості водного басейну та ґрунтів;  

- дотримання вимог проведення будівельних робіт на землях водного фонду;  

- дотримання вимог проведення будівельних робіт в межах ПЗС р. Десна з метою 

зменшення негативного впливу на рибне господарство; 

- дотримання норм зберігання та утилізації відходів відповідно до вимог санітарно-

гігієнічних норм; 

щодо технічної альтернативи 2: 

Співпадають з технічною альтернативою 1. 
щодо територіальної альтернативи 1: 

Обмеження планованої діяльності: 
- містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва; 

- дотримання санітарно-захисної зони КНС.  

щодо територіальної альтернативи 2: 

Не розглядається. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1: 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Проектні рішення в період 

будівництва передбачатимуть заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів; 
щодо технічної альтернативи 2: 

Співпадають з технічною альтернативою 1. 
щодо територіальної альтернативи 1: 

Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування.  

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 геологічне середовище - вилучення мінерального грунту при будівництві 

каналізаційного колектору; 
- на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин при роботі двигунів 

внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів: вуглецю оксиду, азоту діоксид, 

сірки діоксид, сажі, інші; 

- на клімат та мікроклімат - відсутній; 

- на водне середовище - ділянка каналізаційного колектору проходить по землях 

водного фонду, вплив – при будівництві, отримання технічних умов на проведення робіт на 

землях водного фонду; 

- на техногенне середовище - відсутній; 
- на соціальне середовище - не впливає; 

- на рослинний світ – з`ясування відомостей щодо наявності зелених насаджень по 

трасі колектору шляхом складання відповідного акту;  

- на тваринний світ - планується отримання умов виконання будівельних робіт на 

водоймах; 
- на ґрунт – заходи щодо збереження рослинного шару грунту в місцях його 

наявності; 
- утворення будівельних відходів – організація передавання на утилізацію. 
щодо технічної альтернативи 2: 

Співпадають з технічною альтернативою 1. 
щодо територіальної альтернативи 1: 
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території здійснення 

планової діяльності - на території м. Чернігова. 

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»): 

Підпункт 10 пункту 11 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): 

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» 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 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 дозвіл на проведення будівельних робіт__________________________________ 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Чернігівській 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 Чернігівської обласної державної 

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

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

Номер телефону (0462) 67-79-14; 

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна.  
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