
        
      Додаток 3 

до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 
____________________________________ 
(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) 
________ 20201076698  ___________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності) 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 

пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність 
 Будівництво  берегоукріплення річки Прут та річки Потіт в межах території КП 
МТК «Калинівський ринок» в м. Чернівці Чернівецької області (Нове будівництво) 
Згідно варіанту будівництва передбачено : 

- Виконати кріплення лівого берега з влаштуванням призми упору з кам’яним накидом 
на укосі. Для підсилення призми та подальшого намивання ґрунту та відновлення берегової 
лінії передбачено влаштування півзагат у кількості 21 шт. Параметри призми  з розрахунку  
глибини розмиву прийнята 3,0 м по верху та 2 ,0 м глибиною, закладання укосу 1:1,5. Призма 
відсипається з негабаритного каменю. Накид з великогабаритного каменю виконується  на всю 
висоту призми з вирівнюванням поверхні під шнур і розклинцьовується каменем менших  
розмірів. Після чого для забезпечення проїзду транспорту виконується підсипка гравійним 
грунтом. Укісне кріплення виконується з каменю крупністю 0,2…0,5 м.  
     На лівому березі р. Потіт кріплення виконується на трьох ділянках , а саме: 

- На ділянці №1 передбачено підпірну стінку з залізобетону довжиною 255 м. Висота 
стінки 3 м, ширина по верху 0,3 м, по низу 0,6 м. Ширина фундаменту 2,2 м, висота 0,7 м.  
Підпірна стінка виконуються  з монолітного бетону B15 F150 W4 з армуванням зварними 
сітками. В основі стінки улаштовується бетонна підготовка товщиною 0,1м.  

- На ділянці №2 передбачено влаштувати габіонну підпірну стінку довжиною 45 м. 
Підпірні стінки виконуються габіонними ящиками розміром 3,0х1,0х0,5м з оцинкованого дроту 
діаметром 4мм в 0,5 оберту. Висота стінки 1,5 м 

- На ділянці №3 передбачено влаштувати габіонні підпірні стінки довжиною 21 м. 
Підпірні стінки виконуються габіонними ящиками розміром 3,0х1,0х0,5м з оцинкованого дроту 
діаметром 4мм в 0,5 оберту. Висота стінки 3,5 м_________________________________________  

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб'єкт господарювання 
Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет (код ЄДРПОУ 34519322) юридична 
адреса: 58013, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул.Героїв Майдану, 194 Б, тел. (03722) 47355_______  
(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), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення  
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Поштова адреса:58003,м.Чернівці,вул.Маяковського,35,тел.:(0372)52-22-23,  
E-mail :ecology@bukoda.gov.ua, сайт : http://www.eco-bukovina.com.ua  
Контактна особа : Юзик Ірина Олександрівна  

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 



4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що надається Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією Чернівецькій області.  

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу) 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань  

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.  

Громадські слухання (перші) не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України №733-IX від 
18.06.2020р., яким внесено зміни до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», зокрема частина 
21 статті 17 передбачає, що тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і 
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У 
цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що 
припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких 
припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться. 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації  
Поштова адреса :58003,м.Чернівці,вул.Маяковського,35,тел.: (0372)52-22-23,  
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, сайт:http: //www.eco-bukovina.com.ua  
Контактна особа : Юзик Ірина Олександрівна  

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій  
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації  
Поштова адреса :58003,м.Чернівці,вул.Маяковського,35,тел.: (0372)52-22-23,  
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, сайт:http: //www.eco-bukovina.com.ua  
Контактна особа : Юзик Ірина Олександрівна 

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)  
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.  
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності  

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 143  аркушах. 
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними : 
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 05.07.2021 р 
- 58003,м.Чернівці,вул.Маяковського,35,тел.:(0372)52-22-23, Управління екології та природних ресурсів 
Чернівецької обласної державної адміністрації, контактна особа – Юзик Ірина Олександрівна; 
- 58013, м.Чернівці, вул.героїв Майдану, 194Б ,тел. (03722) 47355 Басейнове управління водних ресурсів 
річок Прут та Сірет  контактна особа – Начальник управління – Кавуля Андрій Васильович 
- 58020, м. Чернівці, вул. Калинівська, 13а, КП МТК «Калинівський ринок», контактна особа – 
заступник генерального директора Літовський Іван Миколайович   


