
Додаток 2 

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) 

 

                                                     
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності (автоматично 

генерується програмними засобами ведення Єдиного 

реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової 

версії зазначається суб’єктом господарювання) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

Приватне підприємство «ПЕРЕМОГА АВК»,  

код ЄДРПОУ 30878285 
 (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) 
 

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

 
1. Інформація про суб'єкта господарювання 

52020, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Чумаки, вул. Садова, 1,  

телефон: +380567324060______                        ___________________                           _____ 
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця                                        

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* 

 Планована діяльність, її характеристика 

Об’єктом планованої діяльності є «Розчистка ставка «Озерище», розташованого 

в межах території ПП «Перемога АВК» на території Чумаківської сільської ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області (за межами населеного пункту). 

Реконструкція», та «Реконструкція зрошувальної мережі в ПП «ПЕРЕМОГА АВК» 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, Чумаківська сільська рада»  

Передбачено розчистку ділянки водозабору ставка «Озерище» за такими 

параметрами: 

- довжина -  645 м; 

- ширина (по поверхні) – 39-45 м; 

- закладання укосів – 3; 

- середня глибина розчистки – 1,2÷4,0 м.  



 

Розчистку ділянки передбачено виконувати до проектної відмітки  54,00 м, без 

ухилу. Глибина води на проектній ділянці після розчистки складатиме 4,65 м. 

 

Реконструкція зрошувальної мережі планується на площі зрошення 1614,8 га. 

Зрошувальна мережа передбачена з напірних трубопроводів загальною довжиною 

30,126 км, від насосної станції з Фрунзенської зрошувальної системи. Для зрошення 

використовуватимуться широкозахватні поливні машини кругової дії, загальна кількість 

машин – 36 шт. 

 

 Технічна альтернатива 1. 

Розчистка проектної ділянки ставка передбачена дизельним землесосним 

снарядом продуктивністю до 140 м³/год з подачею вийнятого ґрунту на карти намиву. 

Розчистка водойми від висшої водної рослинності.   

При реконструкції системи зрошення передбачена електрифікована насосна 

станція та напірні трубопроводи (труби ПЕ100 SDR21, ∅200÷∅600 мм). 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 

 

Технічна альтернатива 2. 

При розчистці ставка передбачається використовувати – плавкран, з глибини 

залягання ґрунту на берегову лінію з подальшим розрівнювання вийнятого ґрунту та 

планування укосів. 

При реконструкції системи зрошення передбачена дизельна насосна станція та 

лоткова мережа для транспортування води. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Ставок «Озерище» знаходиться на території Чумаківської сільської ради 

Дніпровського району Дніпропетровської  області, в межах ПП «Перемога АВК» 

відповідно до договору оренди земель водного фонду від 03.02.2004 р. № ВВВ447993 

(кадастровий номер 1221400000:04:400:0001, площа – 66,4445 га); 

Реконструкція насосної станції планується на землях ПП «Перемога АВК» 

(кадастровий номер 1221455800:01:025:0050, площа – 0,5724 га), зрошувальна мережа 

передбачена на землях загальною площею 1614,8 га.  

 

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

 Плановані діяльності передбачаються на землях, що знаходяться на відведених 

підприємству територіях з наявними договорами оренди землі, тому територіальні 

альтернативи 2 не розглядаються. Додаткових земельних площ не потребує. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Раціональне використання водних ресурсів, поліпшення умов роботи водозабору 

для зрошення с/г культур та  підвищення врожайності, створення нових робочих місць.  

Розчистка забезпечить санітарні рівні води та поліпшить технічний стан на 

ділянці водозабору, покращить температурний та кисневий режим, зменшить сферу 

проживання макролітів та відповідно зменшить кількість відмерлої рослинної органіки у 

воді. Буде покращено соціально-економічний стан району завдяки відрахуванням в 



бюджет податків під час здійснення планованої діяльності. Вплив планованої діяльності  

на соціальне-економічне середовище оцінюється як позитивний.  

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Планованою діяльністю передбачається «Розчистка ставка «Озерище», 

розташованого в межах території ПП «Перемога АВК» на території Чумаківської 

сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (за межами населеного 

пункту). Реконструкція» та «Реконструкція зрошувальної мережі в ПП «ПЕРЕМОГА 

АВК» Дніпропетровська область, Дніпровський район, Чумаківська сільська рада».  

Планована діяльність здійснюватиметься в межах прибережної захисної смуги 

ставка «Озерище». Розчистку планується виконати в 1 пусковий комплекс. 

Загальна площа ділянки планованої діяльності – 2,81 га, об’єм розчистки 

складатиме 80 тис.м3. 

Характеристики ставка «Озерище» визначені згідно Паспорту водного об’єкта 

(при НПР – 59,12 м): 

- площа - 49,0 га; 

- довжина – 2,135 км; 

- ширина (сер.) – 230 м; 

- глибина (сер.) – 1,64 м; 

- об’єм води при НПР – 804 тис.м3; 

- відстань від гирла річки Куплювата до греблі ставка – 6,5 км; 

- вид регулювання стоку – сезонне. 

Гребля ставка – земляна (суглинок). Конструктивні розміри греблі: ширина по 

гребеню – 10,0 м, довжина – 30 м, висота (макс.) - 3,5 м. 

Проїжджа частина по гребеню греблі – 4,0 м (без твердого покриття). 

 

Передбачено розчистку ділянки водозабору ставка «Озерище» за наступними 

параметрами: 

- довжина -  645 м; 

- ширина (по поверхні) – 39-45 м; 

- закладання укосів – 3; 

- середня глибина розчистки – 1,2÷4,0 м.  

Розчистку ділянки передбачено виконувати до проектної відмітки  54,00 м, без 

ухилу. Глибина води на проектній ділянці після розчистки складатиме 4,65 м. 

Розчистка проектної ділянки ставка передбачена дизельним землесосним 

снарядом продуктивністю до 140 м³/год. 

Подача розробленого ґрунту передбачена на ділянки складування:  

- ділянка 1: площа – 0,4 га, об’єм складування ґрунту - 10,5 тис.м3; 

- ділянка 2: площа – 0,9 га, об’єм складування ґрунту – 40,0 тис.м3; 

- ділянка 3: площа – 0,66 га, об’єм складування ґрунту - 29,5 тис.м3. 

Формування ділянки складування ґрунту 1 передбачено виконувати з 

влаштуванням дамби обвалування, формування ділянок складування 2 та 3 виконується у 

існуючі копані з північної сторони ставка до відміток існуючої поверхні землі. 

При формуванні ділянок складування передбачено влаштування тимчасових 

відвідних трубопроводів з труб НПВХ SDR41 (SN4) ∅315 мм, після відведення води 

трубопроводи демонтуються. 

Після просушки ґрунту виконуватиметься планування ділянок складування. 

 



Реконструкція зрошувальної мережі планується на землях загальною площею 

1614,8 га, які раніше входили в масив Фрунзенської зрошувальної системи. В складі 

заходів планованої діяльності передбачено: 

˗ реконструкція насосної станції НС2 – 1 шт.; 

˗ зрошувальна мережа – 30,126 км; 

˗ енергозабезпечення. 

Передбачено 2 черги реконструкції: 

1-а черга: 

- реконструкція насосної станції НС; 

- реконструкція зрошувальної мережі загальною довжиною 46,494 км на площі 

690,5га. 

2-а черга: 

- реконструкція зрошувальної мережі загальною довжиною 13,623 км на площі 

924,3га. 

Насосна станція буде обладнана насосами 1Д1250-63  – 4 шт. Встановлена 

потужність насосної станції - 1260 кВт (перша черга 630 квт). Зрошувальна мережа 

передбачена з напірних трубопроводів загальною довжиною 30,126 км,, для зрошення 

використовуватимуться широкозахватні поливні машини кругової дії, загальна кількість 

машин – 36 шт. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 Щодо технічної альтернативи 1 

Забороняється проводити усі види гідромеханізованих робіт в період заборони на 

лов риб (нерест), строки заборони на лов риби у період нересту встановлюється щорічно 

органами рибоохорони. 

Забороняється проводити гідро механізовані роботи вночі, а також в сутінках, з 

метою перешкоджання попадання в зону проведення робіт і наступної загибелі молоді 

риб, у яких реакція в нічний час суттєво знижена. 

Максимальне скорочення строків проведення робіт з урахуванням технологічних 

можливостей, що застосовуються. 

Санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні шуму (дБА).  

З метою запобігання заболочення та вторинного засолення ґрунтів суворо 

дотримуватись режиму зрошення сільськогосподарських культур згідно ДБН В.2.4-1-99 

«Меліоративні системи та споруди». 

 Не допускати втрат води та виходу з ладу внутрішньогосподарської мережі. 

Не допускається потрапляння паливо-мастильних матеріалів у воду, а також у 

ґрунт в межах захисних зон та смуг. 

Відходи, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт, повинні бути 

локалізовані з наступним централізованим вивезенням. 

Здійснювати водозабір при умові дотримання НПР води у водоймі. 

Заборона осушення  водного об’єкта. 

 

 Щодо технічної альтернативи 2 

 Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1, 

окрім додаткових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від дизельної 

насосної станції та зменшення зрошувальних полів за рахунок влаштування лоткової 

мережі для транспортування води. 

 



 Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови, 

режим господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та правовий 

режим зон санітарної охорони водних об’єктів, виключення роботи машин і механізмів на 

холостому ходу. 

 

 Щодо територіальної альтернативи 2 

 Не розглядається  - див. п.3 

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

 Щодо технічної альтернативи 1 

Інженерно-геологічні вишукування, топо-геодезичні вишукування. 

 

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної  альтернативи 1. 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Планування майданчиків, обвалування, використання існуючих доріг з твердим 

покриттям для зменшення утворення пилу, облаштування необхідних огороджень 

будівельного майданчика, карт намиву (охоронних, захисних або сигнальних). 

 

 Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається  - див. п.3 

 

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

 Щодо технічної альтернативи 1 

Вплив на довкілля буде здійснюватися під час роботи спецтехніки, у тому числі з 

розчистки глибини залягання у відвал на просушку з наступним плануванням, від 

несправної спецтехніки та від утворення відходів.  

Клімат, мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін клімату та 

мікроклімату, але можливо незначний, тимчасовий. 

Атмосферне повітря – можливе локальне забруднення пересувними джерелами 

викидів.  

Водне середовище – локальне забруднення водного середовища від робіт на землях 

водного фонду та можливого заболочення. 

Ґрунти – локальне забруднення ґрунтів від складування при розчистці з глибини 

залягання у відвал та карти намиву на просушку та вторинного засолення ґрунтів. 

Рослинний та тваринний світ – короткострокове погіршення умов проживання 

гідробіонтів, часткова загибель кормової бази (планктон, бентос). Умовне погіршення 

існування тварин. Також зелені насадження відсутні, цінних насаджень на території не 

виявлено, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи міграції тварин та птахів 

відсутні. 

Соціальне середовище – тимчасовий шумовий та акустичний вплив від роботи 

спецтехніки, утворення пилу від ґрунтових доріг, аварійні ситуації. Вплив на соціальне 

середовище має позитивний аспект за рахунок забезпечення готовою продукцією, 

зайнятості місцевого населення.  

 

 

 



Щодо технічної альтернативи 2 

_Аналогічно до технічної альтернативи 1, окрім додаткового впливу від викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря дизельної насосної станції. 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови 

 

Щодо територіальної альтернативи 2 

_Не розглядається – див. п.3 

 

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") 

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля, абз.7 п.10, ч. 3, ст.3; абз.14 п.10, ч. 3, ст.3; п.14, ч. 3, ст.3; абз.7 п.2, ч. 

3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 

року  

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля: 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – відсутні    

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

 

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. 

 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 

повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 

слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про 

що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля. 

 

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 зауваженні 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 

                                  

Документи дозвільного характеру, а саме:  

- Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»);  

- Дозвіл на проведення днопоглиблювальних робіт (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення 

робіт на землях водного фонду») 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") 

 

що видається  

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Державним 

агентством водних ресурсів України_____                                                    _______________                                                          
(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 Дніпропетровської обласної_____ 

        державної адміністрації,  м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 096 512 94 24,_    ___                      

                                              e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua__________________________                                   
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua

