
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 

 
     Громадянин Звягінцев Ігор Валерійович, ідентифікаційний код 3037217754, серія 

паспорта КК, номер паспорта 444695  
 (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  

     07301, Київська  область, Вишгородський район, м.Вишгород,  пл.Шевченка 3/34, 

телефон +38067 363 55 95  
(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. 
     Планованою діяльністю є зміна цільового призначення земельної ділянки із земель 

сільськогосподарського призначення (земельна ділянка приватної власності для ведення 

особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, 

електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення  під будівництво 

адміністративно-побутових та складських приміщень і залізничних під’їзних колій. 
Технічна альтернатива 1 

     Зміна цільового призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського 

призначення (земельна ділянка приватної власності для ведення особистого селянського 

господарства) на землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення  під будівництво адміністративно-

побутових та складських приміщень і залізничних під’їзних колій. 

Технічна альтернатива 2. 
     Зміна цільового призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського 

призначення (земельна ділянка приватної власності для ведення особистого селянського 

господарства) на землі житлової та громадської забудови під будівництво 

адміністративно-побутових та складських приміщень і під’їзних автошляхів. 

 

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



 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

     Львівська область, Яворівський район, на території Шегинівської сільської ради, 

с.Волиця. Кадастровий номер земельної ділянки: 4622487200:02:000:0282 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
     Територіальна альтернатива не розглядається - планована діяльність 

територіально прив’язана до земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки: 

4622487200:02:000:0282) власником якої є Звягінцев Ігор Валерійович 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

     Позитивний вплив на соціально-економічний стан регіону внаслідок збільшення 

сплати податків до бюджетів різних рівнів, та за рахунок забезпечення робочими 

місцями населення регіону. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
     Зміна цільового призначення земельної ділянки загальною площею 12 га. 

        

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

     Екологічні та інші обмеження передбачені Земельним кодексом України, Законами 

України «Про охорону земель», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

землеустрій»  «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими 

нормативно-правовими актами у галузі земельних відносин. 

            щодо технічної альтернативи 2 
     Аналогічно із обмеженнями зазначеними в технічній альтернативі 1.  

            щодо територіальної альтернативи 1 
     Аналогічно із обмеженнями зазначеними в технічній альтернативі 1.  

            щодо територіальної альтернативи 2 
     Не розглядається, дивись п.3. 

 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи1  
Необхідна еколого-інженерна підготовка при зміні цільового призначення 

земельних ділянок не передбачається.  

щодо технічної альтернативи 2  
Необхідна еколого-інженерна підготовка при зміні цільового призначення 

земельних ділянок не передбачається.  

щодо територіальної альтернативи 1  
Необхідна еколого-інженерна підготовка при зміні цільового призначення 

земельних ділянок не передбачається.  

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається, дивись п.3. 

 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 

     До можливих впливів на довкілля при зміні цільового призначення земельної ділянки 

відноситься: 

-вплив на земельні ресурси, через зменшення кількості сільськогосподарських земель, в 

зв’язку з вилучення сільськогосподарських земель із користування (обігу); 

-вплив на тваринний світ через часткову втрату кормової бази. 

     При зміні цільового призначення земельної ділянки викиди та скиди забруднюючих  

речовин відсутні, шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення не  

відбувається, випромінення та інші фактори впливу відсутні, операції у сфері 

поводження з відходами не здійснюються. Вплив на клімат, мікроклімат, атмосферне 



повітря, водне, геологічне, техногенне та соціальне середовище при зміні цільового 

призначення земель  відсутній. 

     Об’єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду плановою діяльністю 

не зачіпаються. 

     Територія в межах земельної ділянки де змінюється цільове призначення не 

відноситься до земель природоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення.  

     Позитивний вплив на соціально-економічний стан регіону внаслідок збільшення 

сплати податків до бюджетів різних рівнів, та за рахунок забезпечення робочими 

місцями населення регіону. 

щодо технічної альтернативи 2  

     Аналогічно технічній альтернативі 1. 

            щодо територіальної альтернативи 1 
     Аналогічно технічній альтернативі 1. 
            щодо територіальної альтернативи 2 

     Не розглядається, дивись 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”) 
     Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля:  

-ст.3, частина 3, п.2  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  (зміна цільового 

призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення 

відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій 

цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель). 

 

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) 
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 

 
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 оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності з п.2. 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  
     Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. 

     Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, що 

вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій 

(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її 

провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля») .  
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “ Про оцінку впливу на довкілля”),   



 

     Що видається органами місцевого самоврядування. 
 (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 
     Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, 79026, 

м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел.: +38(032) 238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua. 

Контактна особа: Сорока Назарій Любомирович - начальник відділу оцінки впливу на 

довкілля та стратегічної екологічної оцінки. 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)  


