
(лата офiцiйного опублiкування в Сдиному
peecTpi з оцiнки впливу на довкiлля

(автоматично генерусться програмними
засобами ведення Сдиного реестру

з оцiнки впливу на довкiлля,
не зазначасться суб'сктом господарювання)

(реестрацiйний номер справи про оцiнку
впливу на довкiлля планованоТ дiяльностi
(автоматично генеруеться програмними

засобами ведення Сдиного реестру
з оцiнки впливу на довкiлля,

для паперовоТ BepciT зазначаеться
суб' сктом господарювання)

ПОВIДОМЛЕННЯ
про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягас оцiнцi впливу на довкiлля

Щепартамент житлово-комунального господарства
Луганськоi обласноТ деря(авноi адмiнiстрацiТ, код €ДРПоУ 033640б2

iдентифiкацiйний код або у разi вiдсутностi iдентифiкацiйного коду зазначаIоться паспортнi данi (серiя, nor.p nu.nopru, ким i коли виданий)
фiзичноiособи пrдприсмця)

iНфОРМУс про HaMip провадити плановану дiяльнiсть та оцiнку iT впливу на
довкiлля.

1. Iнформацiя про суб'екта господарювання.

Адреса: 9з405, Луганська область, м. Ссвсродонецък, просп. I]ентралъниЙ,59;
тел.+3 8050в628998.

(мlсцезнаходп(ення юридичноi особи або мiсце провадrкення дiяльностi фiзичноi особи - пiдприсмrц (поштовий iндекс, адреса), контактний
номер телефону)

2. ПЛаНОВана дiяльнiсть, iT характеристика, технiчнi альтернативи1.

Плано вана diяльнiсmь, |I харакmерuсmuка.
ГIЛаНОвана дiяльнiсть - виконання робiт (Реконструкцiя гiдротехнiчноi

споруди дiлъницi Захiдноi фiльтрув€ulъноi станцii I пiдЙому>.
згiдно з Регiональною програмою з охорони навколишнъого природного

середовища Луганськоi областi на 20|9-2025 роки, затвердженою
розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii- керiвника вiйськово-цивiльноi
аДМiНiСТРаЦii вiд 2I.02.20119 р. Nэ I27 (зi змiнами) передбачаеться виконання
робiт <реконструкцiя гiдротехнiчноi споруди дiльницi Захiдноi фiлътрувЕtльноi
станцii I пiдйому>. Щля норм€tльноi роботи водозабiрноi споруди дiлъницi

l Су6'екm zоспоdарювання ма€ право розzляdаmч бiльше mехнiчнuх mа mерumорiольнuх
альmернаmuв.
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захiдноi фiльтрува-гlьноi станцii I пiдйому (далi - зФс_1) плануеться розчистка
русла (днопоглиблення) на 4-х дiлянках в межах санiтарно-захисноI зони вiд
мулових вiдкладень, вiдновлення та ремонт огорожi санiтарно-захисноi зони,
вiдновлення боновоi огорожi, встановлення акустичного рибозахисного
пристрою <щикадa>, iншi роботи (ремонт та влаштування огорожi, освiтлення та
таке iнше).

Технiчна альmернаmuва ].
Передбачаетъся проведення наступних видiв робiт: розчистка русла рiчки

сiверський Щонець в межах санiтарно-захисноi зони вiд мулових вiдкладень з
розмiщенням ik на KapTi намиву; вiдновлення та ремонт огорожi caHiTapHo-
захисноi зони, що передбачае розчистку приямкiв ковшу та шандорних ям,
вiдновлення боновоi огорожi б шт., реконструкцiя рибозахисного пристрою
(встановлення акустичного рибозахисного пристрою <<L{икада>), iншi робоr"
(ремонт та влаштування огорожi, освiтлення та таке iнше).

ПРИ ПРОВеДеННi Даних робiт передбачаеться використання земснаряду
марки нсС 400120, продуктивнiсть якого складае вiд 400 до 500 мЗlгод та напiр
водяного стовпа - 40м. .Щана технiчна альтернатива е оптим€tльною, оскiльки в
результатi проведення розрахункiв необхiдна продуктивнiсть земснаряду для
виконаннrI робiт складае 200 мЗ/год, напiр - 30м.

Технiчна qльmернаmuва 2.
Iншою технiчною альтернативою служитигtlчнUtu аJrь,гернативою може служити земснаряд марки МЗ-

16дЕ, продуктивнiстю 700 м3/год та напором водяного стовпа - 4О м. Проте
мз-може

з€вначена продуктивнiсть значно перевищуе необхiдну для проведеннrI
планованоi дiяльностi. Враховуючи викладене, технiчна апьтернатива 1 е
оптим€Lльним BapiaHToM для виконання даних робiт, розгляд технiчноi
zLльтернатиъи2 - не доцiльний.

3. Мiсце
альтернативи.

провадження планованоi дiяльностiо територiальнi

мiсце проваduсеltня llланованоt diяльносmi: mерumорiальна альmернаmuва
l.

водозабiрна споруда (ковш) зн4ходиться В межах потужностей iснуючого
пiдприемства (балансоутримувач - Комун€lJIъне пiдприемство <<Попаснянський
районниЙ водокана-го>), рiчка Сiверський .Щонець, Луганська область,
попаснянський район, Бiлогорiвська селищна рада. Водозабiр розташований на
правому березi рiчки Сiверський,Щонець.

Micце провadження плановaшo| diяльносmi; mерumорiальна альmернаmuва
2.

гIланована дiяльнiсть буде виконуватисъ в межах iснуючого об'екта. Iнша
територiальна альтернатива вiдсутня.

4. Соцiальцо-економiчний вцлив планованоi дiяльностi

.;l

,ь.
iI



'т(,

l

провадження планованоi дiялъностi дозволить покращити забезпеченшI
гIитною водою в необхiдних обсягах та вiдповiдно до встановлених нормативiв
мешканцiв Луганськоi областi з метою забезпечення гарантованих
КонститУцiею УкраiЪи прав на достатнiй життевий рiвенъ та екологiчну безпеку
громадян 

'

5. Загальнi технiчнi характеристики, у тому числi параметри
планованоi дiяльностi (поryжнiсть, довжина, площа, обсяг виробницr"ч
тощо)

РеконстРукцiя гiдротехнiчноi споруди з урахуванням вiдновлення
проектних глибин в руслi рiчки та водозабiрному ковшу передбачае:

- розчистку русла рiчки Сiверський Щонецъ в межах санiтарно-захисноi
зони. З метою незамулення пiдвiдного канЕLлу водозабору прийнято його планове
розмiщеНня пiД кутоМ 135 градУсiв.,Щля норм€tлъноiроботи водозабiрноiспоруди
дiльницi Захiдноi фiльтрувальноi станцii I пiдйому передбачаеться розчистка
русла (днопогЛиблення) на 4-х дiлянках, заг€UIъним об'емом 2Oi|6 м3 та
транспортування даного об'ему на вiдстань вiд 100 м (дiлянка 3) до 300 м (дiлянка
1). Щiлянки 1-з розчищаються на глибинУ до 2-х м (до вiдмiтки вiд+42,500 м до
43,000 м), дiлянка 4 - до проектних вiдмiток ковша та пiдвiдного кан€Lлу
водозабору;

- гiдротехнiчна споруда (водозабiрний ковш): вiдмiтка дна ковшу З9 м,
ширина ковшу по дну вiд 15 до 29 м, довжина ковшу прийнята 120 м, за
продуктивнiстъ ковшу приймаеться проектна продуктивнiстъ HacocHoi станцii I
пййому, виходячи з потужностi встановленого обладнання, що скJIадае 25О тис.
м3/добу, або 2,9 м3/сек.

Загальна площа водозабору 4740О м2, ковшу - близько 3500 м2.

6. Екологiчнi та iншi обмеження
альтернативами:

планованоТ дiяльностi за

tцоdо mехнiчноi альmернаmuвu ]:
Екологiчнi та iншi обмеження-Dкологlчнr та 1нш1 оьмеження планованоi дiяльностi передбачаютъ

дотримання Водного кодексу Украiни пiд час проведення робiт на землях
водногО фопrду. Враховуються екологiчнi, санiтарно-гiгiенiчнi, протипожежнi,
мiстобудiвнi й територiалънi обмеження згiдно чинних нормативних документiв.

KpiM того, забороняеться проводити yci види гiдромеханiзованих робiт в
перiод заборони на лов риби (нерест), строки заборони на лов риби у перiод
нересту встановлюються щорiчно органами рибохорони. Забороняеться
проводитИ гiдромеХанiзованi роботи вночi, а також в cyTiHKax, з метою
перешкОджаннЯ попаданНя в зонУ проведення робiт i наступноi загибелi молодi
риб, У яких реакцiя в нiчний час суттсво знижена. Роботи по розчищенню
необхiдНо провоДити тiльКи в свiтлИй чаС доби. Максимальне скорочення cTpoKiB

дiяльностi

J
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i ПРОВеДенНя робiт на aкBaTopii з урахуванням технологiчних можливостей, що
ll; Зостосовуються. Не допускаеться потрапляння п€tпиво-мастилъних матерiалiв у,.i водуl а також у фунт.
'; Bci екологiчнi та iншi обмеженнrI планованоi дiяльностi будуть встановленi

згiднО з законоДавствоМ УкраiЪи, а також згiдно зi звiтом з оцiнки впливу на
довкiлля щодо впливу планованоi дiяльностi на флору i фауну, природно-
заповiдний фонд, атмосферне повiтря, геологiчне середовище, rрунти, воднi
ресурси та iншi компоненти довкiлля.

lцоdо mехнiчноi' альmернаmuвu 2
, ОСКiльки технiчна альтернатива 2 не с оптимальною, екологiчнi та iншi

ОбМеЖеНня ПЛанованоi дiялъностi за альтернативою 2 не розглядаються.

u4odo mерumорiальноi clJlbmepHamuBu ]
Щотримання режиму обмеженоi господарськоi дiяльностi в прибережно-

ЗаХИСНИх сМугах, встановленого порядку проведення робiт на землях водного
фо"ду, дотримання вимог природоохоронного законодавства., ПО ТеРИторii насосноi станцii ЗФС-1 <<Попаснянського районного
водоканалу) проходять межi природно-заповiдного фонду мiсцевого значення

. лiсового зак€}зника <Бiлогорiвський>>. Загальна площа заповiдника, яка займае
.; ТеРИТОРiЮ НаСОсноi станцii ЗФС-1 <<Попаснянсъкого районного водоканчLлу>,'i складае 0,7687 га.

j щоdо mерumорiальноtсшьmернаmuвu 2
. Мiсце провадження планованоi дiяльностi: водозабiрна споруда (кiвш) в., МежаХ потужнОстеЙ iснуючогО пiдприсмства на рiчцi Сiверський ,Щонець,' луганська область, Попаснянський район, Бiлогорiвська селищна рада, тому. екологiчнi та iншi обмеження планованоi дiяльностi за територiальною

:

альтернативою 2 не розглядаються.

7. Необхiдна еколого-iнженерна пiдготовка i захист територii за
;. ПЛЬТеРНаТИВаМИ:
1i
j.'

u4оdо mехнiчно|' альmернаmuвu I
ЕкологО - iнженерна пiдготовка та захист територii вкJIючае:
- обстеження дiлянки ЗФС- 1 ;

- iнженерно-геодезичнi вишукування;
- iнженерно-геологiчнi вишукування;
- iнженерно-гiдрологiчнi вишукування;
- виготовлення проектно-кошторионоi документацii;
- завезеннrI на об'ект необхiдних машин i механiзмiв, матерiальних pecypciB;
- забезпечення об'екту необхiдними робочими кадрами, облаштування ik

побуту;
- дотримання технологii, що передбачена проектом, при розробцi црунтiв;
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- охорона землi вiд забруднення вiдходами будiвництва;
- охорона вод (в т.ч. rрунтових i поверхневих вiд попадання в них побiчних

вiдходiв будiвництва).

ъцоdо mехнiчноi' альmернаmuвu 2
оскiльки технiчна алътернатива 2 не е оптимальною, еколого-iнженерна

пiдготовка i захист територii за альтернативою 2 не розглядаються.

lцоdо mерumорiально|' альmернqmuвu ]
Iнженерна пiдготовка територii включае планування майданчику.

обмеження планованот дiяльностi полягае у дотриманнi нормативного стану
навколишнього середовища.

u4odo mерumорiальноl' альmернаmuвu 2
територiальна а^пътернатива 2 недоцiльна. Планована дiяльнiстъ буд.

виконуватисЬ В межаХ потужностей iснуючого об'екта та в визначених
проектних параметрах.

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

tцоdо mехнiчноi' альmернаmuвu ]
iMaT iMaT. Розчищення русла рiчки вiдрегулюе if

гiдрологiчний режим. Як наслiдок, мiкроклiмат буд. менш вологим, що зменшуе
можливiСть виниКнення умов, сприятливих для поширення шкiдливих 

""й"фауни та флори. Вплив допустимий.
Атмосферне середовище. Викиди вiд роботи двигунiв внутрiшнъого

згоряння автотранспорту та технiки. Пiд час експлуатацii об'екта негативний
вплив на повiтряне середовище надаватися не буд..

Гр},нти. Можливе незначне ущiльнення грунту при облаштуваннi проiЪдiв,
утворення та тимчасове розмiщення вiдходiв. kpiM того, передбачаетъся
проведення днопоглиблюв€Lllъних робiт, загальним обсягом 20316 й3. В окремих
частинах дiлянки родючий шар фунту буде знято в тимчасовий кав€rпьер. Пiсля
закiнченнЯ iнженерноi пiдготовки територii, BiH бУд. використ аний для
рекулътивацii цiеi дiлянки. Негативний вплив на грунт пiд час функцiонування
гiдротехнiчноi споруди - вiдсутнiй.

tJодне середовище. Вплив вiдбуватиметься лише пiд час проведеннrI
будiвелъних робiт. Експлуатацiя гiдротехнiчноi споруди надасть сприятливий

водне середовище. Вплив

вплив на стан водного середовища на територii об'скта проектування.
Рослинний i тваринний cBiT. Вплив матиме тимчасовий характер i буд"

спостерiгатися лише в перiод будiвництва (видалення зелених насадженъ,
замулення товщi води пiд час проведення робiт з розчистки русла рiки). Пiд час
експлуатацii для виключення потрапляння риби у водозабiр 

^ 

передбачено
встановлення акустичного рибозахисного пристрою. ГIланована дiяльнiсть
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НаДасТЬ благодiЙниЙ вплив на тваринний i рослинний cBiT, оскiлъки при
складуваннi црунтiв будуть утворюватися осередки з сумiшi грунту i залишкiв
очерету, якi не будутъ затоплюватись при високих водах i служити в якостi
притулку для представникiв фаунiстичного комплексу плавнiв - звiрiв i птахiв.

Фiзичний вплив. Межа розповсЮдження шуму знаходиться в межах
виробничого майданчика та не перевищуватиме допустимих значенъ.

бlДХоДи. бс1 категорtt вlдходlв, як1 будуть утворюватися пiд час
будiвельних робiт, включно з твердими побутовими вiдходами, тимчасово

Вiдходи. Bci вiдходiв, якi будуть пiд

зберiгатимуться у закритих контейнерах на окремому майданчику та
ПеРеДаВатимуться згiдно договорiв на утилiзацiю таlабо захоронення
ОРГаНiЗацiям, якi мають вiдповiднi лiцензii у сферi поводження з вiдходами.

tцоdо mехнiчноi альmернаmuвu 2
ОСКiЛЬКи технiчна алътернатпва 2 недоцiльна, тому можливий вплив на

ДОВКiЛЛЯ ПлаНованоi дiяльностi за €rлътернативою 2 - не розглядаеться.

u4оdо mерumорiальноt сшьmернаmuвu ]
гIrrанування майданчикiв, облаштування необхiдних огорож будiвелъного

майданчику (охоронних, захисних або сигна_гrьних).

tцоdо mерumорiальноi сшьmернаmuвu 2
Планована дiяльнiсть буде виконуватись в межах потужностей iснуючого

об'екта та у визначених проектних параметрах. Iнша територiальна
альтернатива - недоцiльна.

9. НалеЖнiсть планованоi дiяльностi до першоi чи другоi категорi[
видiв дiяльностi та об'ектiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля та
пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля (зазначити вiдповiдний пункт i
частинУ cTaTTi 3 ЗаконУ УкраihИ .,ПрО оцiнкУ впливу на довкiллш)

г[гlанована дiялънiсть належитъ до другоi категорii видiв дiялъностi та
об'ектiв згiдно з ст. 3 ч. З пп. 10 та 11 Закону УкраiЪи <Про оцiнку впливу на
довкiлля>.

10. Наявнiсть пiдстав для здiйснення оцiнки транскордонного впливу
на довкiлля (в тому числi наявнiсть значного негативного транскордонцого
впливу IIа довкiлля та перелiк держав, довкiлля яких моя(е зазнати
значцого негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив - вiдсутнiй.

11. Планований обсяг дослiдясень та piBeHb деталiзацil iнформацiТо що
пiдлягас включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля

Плановий обсяг дослiджень та piBeHb деталiзацii iнформацii, що пiдлягае
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включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля, визначасться у вiдповiдностi
вимогами cTaTTi б Закону УкраiЪи uПро оцiнку впливу на довкiлля>>.

12. Процедура оцiнки впливу на довкiлля та можливостi для участi в
нiй громадськостi

планована суб'ектом господарювання дiяльнiсть може мати значний вплив
на довкiЛля t, отже, пiдлягае оцiнцi впливУ на довкiлля вiдповiдно до Закону
Украiни кПро оцiнку впливу на довкiлля>.

Оцiнка впливу на довкiлля - це процедур&, Що передбачае:
Пiдготовку суб'ектом господарювання звiту з оцiнки впливу на довкiлля;

проведення Громадсъкого обговорення планованоi дiялъностi;
Аналiз уповноваженим органом звiту з оцiнки вгIливу на довкiлля,Анtlrllз уповноваженим органом звlту з оцiнки впливу на довкiлля, будъ-

якоI додатковоi iнформацii, яку надае суб'скт господарювання, а також
iнформацii, отриманоi вiд громадськостi пiд час цромадсъкого обговорення, пiд
час здiйснення процедури оцiнки транскордонного впливу, iншоi iнформацii;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцiнки впливу на
довкiлля, що враховус результати аналiзу, передбаченого попереднiм абзацом;
врахування висновку з оцiнки впливу на довкiлля у рiшеннi про провадження
планованоi дiялъностi, зазначеного у пунктi 14 цього повiдомлення.

У ВИСНОВКУ З ОЦiнки Впливу на довкiлля уповноважений орган, виходячи з
от{iнки впливу на довкiлля планованот дiяльностi, визначu. iо.rу.тимiсть чи
обцрунтовуе недопустимiсть провадження планованоi дiяльно.ri 

"u 
визначае

екологiчнi умови ii провадження.
ЗаборонЯеться розпочинати провадження планованоi дiяльностi без оцiнки

впливу на довкiлля та отримання рiшення
дiяльностi.

процедура оцiнки впливу на довкiлля передбачае право i можливостi
|ромадськостi для участi у цiй процедурi, зокрема на стадii обговорення обсяry
дослiджень та рiвня деталiзацii iнформацiТ, що пiдлягае вкJlюченrrrо до звiту Ъ
оцiнки впливу на довкiлля, атакож на стадii розгляду уповноваженим органом
поданого суб'ектом господарювання звiту з оцiнки вгIливу на довкiлля.

На стадii громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля
протягом щонайменше 25 робочих днiв громадськостi надаеться можливiсть
надавати будь-якi зауваження i пропозицii до звiту з оцiнки впливу на довкiллята планованоi дiяльностi, а також взяти участь у |ромадських слуханнях.
Щетальнiше про процедуру громадського обговореrr"".Ъirу з оцiнки 

".rn""y "uДОВКiЛЛЯ бУД. ПОВiДОМЛено в оголошеннi про початок |ромадського
обговорення.

про провадження планованоi

L3. Громадське обговорення обсяry лослiлжень та рiвня деталiзацii
iнформацiii що пiдлягас включенню до звiry з оцiнки 

"rrr,"rу 
на довкiлля



Протягом 20 робочих днiв з дня оприлюднення цього повiдомлення на
Офiцiйному веб-сайтi уповноваженого органу громадсъкiстъ мае право надати
уповноваженому органу, зulзначеному у пунктi 15 цього повiдомлення,
ЗаУВаЖеННЯ i пропозицii до планованоi дiяльностi, обсягу дослiджень та рiвня
ДеТаЛiЗаЦii iНформацii, що пiдлягае вкJIюченню до звiту з оцiнки впливу на
довкiлля.

Надаючи TaKi зауваженнi i пропозицii, вкажiть унiка_пьний реестрацiйний
ноМер справи про оцiнку впливу на довкiлля планованоI дiяльностi в единому
PeecTpi з оцiнки впливу на довкiлля (зазначений на першiй сторiнцi цъого
ПОВiДОмлення). I-{e значно спростить процес реестрацii та розгляду Ваших
зауваженъ та пропозицiй.

У Разi отримання таких зауваженъ i пропозицiй |ромадсъкостi вони будуть
РОЗМiЩенi в Сдиному peccTpi з оцiнки впливу на довкiлля та переданi суб'екту
ГОСПОДарЮвання (протягом тръох робочих днiв з дня ix отримання). Особи, що
НаДаЮТЬ Зауваження 1 пропозиц11, cBotM пlдписом засвlдчуютъ свою згоду на
ОбРОбКУ ik персон€шьних даних. Суб'ект господарювання пiд час пiдготовки

пропозицii, cBoiM пiдписом засвiдчуютънадають

ЗВiТУ З ОЦiнки Впливу на довкiлля зобов'язаний врахувати повнiстю, врахувати
ЧаСТКОВО абО обЦрунтовано вiдхилити зауваження i пропозицii громадсъкостi,
НаДанi У процесi громадського обговорення обсягу дослiджень та рiвня
ДеТа-ГliЗаЦii iнформацii, що пiдлягае вкJIюченню до звiту з оцiнки впливу на
ДОВКiЛЛя. ,Щеталъна iнформацiя про це включасться до звiту з оцiнки впливу на
довкiлля.

14. Рiшення про провадження планованоi дiяльностi

ВiДПОВiдно до законодавства рiшенням про провадження даноi планованоi
дiяльностi буде Дозвiл на виконання б}rдiвельних робiт,

(вид рiшення вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 11 Закону УкраiЪи <Про оцiнку вIIливу на довкiлля)
що видаеться ною apxi вельною iнспекцi

15. Yci зауваження i пропозицiI громадськостi доl5. Yci ЗаУВаЖення i пропозицii громадськостi до планованоТдiяльностiо
ОбСЯГУ ДослiДжень та рiвня деталiзацii iнформацii, що пiдлягас включенню
до звiту з оцiнки впливу на довкiлля, необхiдно надсилати до

MiHicTepcTBo енергетики
0З035, м. КиiЪ, вул.

та захисту довкiлля Украiни. Поштова адреса:
Митрополита Василя Липкiвського, З5,

ТеЛ./фаКС (044) 206-20-89; електронна пошта: gladun@meж.gov.ua. Контактна
особа: Гладун евгенiй евгенiйович.

(орган, до повнова}кень якого нzuIежить прийняття такого рiшення)

(найменування уповноваженого органу) поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)


