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БЛАСНА ДЕРХ(АВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ЛОГIi ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIB

но-ФрАнкIвсь,
УПРАВЛIННЯ

код €дрпоу 40008068
lЦ.оl 2019 р, Nч На J\lЪ-вiд р.

Щнiстровське басейнове
управлiння водних pecypciB

м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сахарова,2З А

за результатами розгляду Звiту з оцiнки впливу на довкiлля планованоi
ДiЯЛЬНОСТi ЩОДО нОВого будiвнитIтва берегозакрiплювальних _спор)aд ,ца_

р. Кропивник в с. Старий Мiзунь урочище <Сiрки) по вул. КобринськоТ (бiля
господарства Яцкiв Л.В.) Щолинського району Iвано-Франкiвськоi областi
(ресстраЦiйна справа J\Ъ 2018|022|979 у единому peecTpi з оцiнки вIтливу на
довкiлля) повiдомлясмо наступне.

ВiдповiДно дО частинИ першоi cTaTTi б ЗаконУ Украiни кПро оцiнку
впливУ на довкiлля> (далi Закон) суб'ект господарювання забезпечуе
пiдготовку звiту з оцiнки впливу на довкiлля i несе вiдповiдальнiсть за
достовiрнiсть наведеноi у звiтi iнформацiт згiдно з законодавством.

Частиноtо другою cTaTTi б Закону, а також Щодатком 4 до Порядку
передачi документацii для надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля та
фiнансування оцiнки впливу на довкiлля, затвердженого постановоIо
Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни вiд Iз.12.2017 року J\ъ 1026 <Про затверд}кеI]ня
порядку передачi документацii для надання висновку з оцiнки впливу на
довкiлля та фiнансування оцiнки впливу на довкiлля та Порядку веденнrI
единого реестру з оцiнки впливу на довкiллп (далi Порядок) встановлено
обов'язковi вимоги до Звiту з оцiнки впливу на довкiлля.

Вiдповiдно до cTaTTi 9 Закону УкраТни uПро оцiнку впливу на довкiлля>
уповноважений територiальний орган видае висновок з оцiнки впливу на
довкiлля, яким виходячи з оцiнки впливу на довкiлля планованоi дiяльностi,
зокрема величини та масштабiв такого впливу (площа територii та
чисельtliстъ населення, якi Mo}ItyTb зазнати впливу), характеру (у тому числi -
транскордонного), iнтенсивностi i складностi, ймовiрностi, очiкуваного
ПОЧаТКУ, ТРИВаЛОСТi, частоти i невiдворотностi впливу (включаючи прямий i
будь-який опосередкований, побiчний, кумулятивний, транскордонний,
короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постiйний i
тимчасовий, позитивний i негативний впливи), передбачених заходiв,
спрямованих на запобiгання, вiдвернення, уникнення, зменшення, усунення
вгIливУ на довкiлля, визначас допУстимiсть чи обrрунтовус недопустимiсть
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однак, за результатами опрацювання Звiту з Овщ, зважаючи на виявленi
розбiжностi, неможливо визначити допустимiсть
недопустимiсть провадження планованоi дiяльностi та

чи обrрунтувати

умови ii провадження.
За резуЛьтатамИ розглядУ докуменТацiТ для надання висновку з ОВЩ

виявлено TaKi зауваження:
1. У пiдроздiлi 1.1. <опис мiсця провадження планованоi дiяльностi>

HeBipHo зазначено розмiщення дiлянки проектування в адмiнiстративному
вiдношеннi (Тисменицький район).

2. У пiдроздiлi I.4. Звiту копис основних характеристик планованоi
дiяльностi> проведено розрахунок трив€Lлостi будiвництва, що складатиме
2 мiсяцi, проте у пiдроздiлi 5.1 Звiту <опис та оцiнка можливого впливу
зумовленого виконанням пiдготовчих i будiвелъних робiт та провадження
планованоi дiяльностi, включаючи роботи з демонтажу пiсля завершення
TaKoi дiяльностi> (далi пiдроздiл 5.1.) зазначений TepMiH спорудження Ъб'.пrу
в 4 мiсяцi (ст. 31).

J. J lrIлрUзлIJil JlJI,I,y l.J ((Uцlнка за видами та кlлъкlстю очlкуваних
вiдходiв, викидiв (скидiв), забруднення води, повiтря, грунтУ та НаДР,
шумового, вiбрацiйного, свiтлового, теплового та радiацiйного забруд".""",
а також випромiнення, якi виникають у результатi виконання пiдготовчих i
будiвельних робiт та провадження планованоi дiяльностi> при розрахунку
кiлькостi утворення Тпв та у пiдроздiлi <вплив на водне середовище)
(СТ. 33) ПРИ роЗрахунку витрат води на господар.rпо-.r"r"i потреби
робiтникiв враховано 76 робочих днiв (4 мiсяцi), що не вiдповiдае
розрахованому TepMiHy тривzlлостi будiвництва, зазначеному у пiдроздiлi
1.4. Звiту копис основних характеристик планованоi дiяльностi>.

4. У пiдРоздiлi 5.1. Звiту кВплив на атмосферне повiтря> розрахована
потужнiстЬ викидiв забруднюючих речовин, а саме: сажi та метану не
вiдповiдае кiлькостi дизельного пzlJIьного та бензину, що передбачuir".о
використати. У таблицi 4 цього пiдроздiлу необхiдно уточнити питомi
пок€вники викидiв оксиду азоту.

5. У пiдроздiлi кСоцiально-економiчнi умови) роздiлу Звiту 4 <опис
факторiв довкiлля, якi ймовiрно зазнають впливу з боку планованоi
дiяльностi та 1i альтернативних BapiaHTiB>> зазначено про реалiзацiю
проектних рiшень з будiвництва берегоукрiплювальних споруд на лiвому
березi рiчки Кропивник, що не вiдповiдас iнформацii роздiлу 1 Звiту копиъ
планованоi дiяльностi>>.

Враховуючи вищенаведене, керуючись пунктом 12 Порядку i пунктом 5
cTaTTi 4-1 ЗаконУ Украiни кПро дозвiльнУ систему у сферi господарськоТ
дiяльностi>, управлiння екологii та природних pecypciB Iвано-Франкiъськоi
облдержадмiнiстрацii вiдмовляе У видачi висновку з оцiнки впливу на
довкiлля.

провадження планованоi дiяльностi та визначас екологiчнi умови iT
провадження.

3. У пiдроздiлi Звiту кОцiнка за видами1.5

визначити екологiчнi

кiлъкiстю очlкуваних
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;;ЙЪ;Й;;, оцiнки впливу цiсi дiяльностi на доВКiЛЛЯ, ОЦiНКа ВПЛИВУ

на довкiлля здiйснюеться повторно,

ПрочелУРаПоВТорноiоцiнкиВПлиВУнадовкiллязДiйснюеться
вiдповiдно до вимог cTaTTi 2 Закону

надання вiдмови щодо видачi висновку з оцiнки впливу на довкlлля е

остаточним рiшенням, справа в Сдиному peccTpi з оцiнки впливу на довкiлпя

J\b 201 8I022t979 закрита,

Засryпник начальника управлiння -
начальник вiддiлу

Фединяк
52-6 l -50
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