
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 39765618 
(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – 

підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані 

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця) 
 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
 

02232, м. Київ, Деснянський р-н., просп. Маяковського, буд. 68, оф. 233,  

тел.: +38 066 613 43 34   

(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 передбачається покращення санітарного, гідрологічного 

стану безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна для вільного виходу катерів 

човникової станції «Водник» та благоустрою водойм поруч з вулицями Механізаторів та 

Рахматуліна в м. Чернігів. 

За результатами обстеження безіменна затока та прилегла ділянка р. Десна, водойми 

між вулицями Механізаторів та Рахматуліна в м. Чернігів замулені наносами, більша частина 

мілководна, на 47 % заросли болотною рослинністю (в тому числі великою кількістю 

очерету), чагарником, що призвело до погіршення санітарного, екологічного та 

гідрологічного стану даних ділянок. Середня товщина замулення та відкладень – 3,6 м. 

Характер замулень – мулово-піщані наноси з водоростями. Прибережні захисні смуги іноді 

забруднені хащами, несанкціонованими звалищами сміття. Загальна площа ділянки – 40,7 га.  

В рамках планованої діяльності передбачається: виконання підготовчих робіт 

(зрізування дрібного чагарнику, зняття поверхневого шару ґрунту під карти намиву); 

виконання природоохоронних заходів з розчистки донних відкладів (прибирання піщаних 

наносів з подачею пульпи на місце складування, переміщення бульдозерами ґрунту); 

облаштування прибережних захисних смуг (вирівнювання території з підсипкою понижень 

на відстані до 490,0 м), влаштування захисту території від підтоплення, підтримка 

благоустрою берегової зони. 

 

 

 

_________________________________ 
     (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) 



Технічна альтернатива 1 

Розчищення безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна, водойм між вулицями 

Механізаторів та Рахматуліна передбачається земснарядами, грязьовими погружними 

насосами та помпами, екскаваторами. Від грязьової помпи або земснаряду з місць розробки 

ґрунту до місць його складування пульпа подається напірними трубопроводами. Намив 

деградованого ґрунту, що розробляється, передбачається виконувати на висоту не більше 4,0 

м на тимчасові карти намиву, де ґрунти мають знезволожуватися до природного рівня 

вологості. Далі передбачене поновлення рослинного шару висотою не менше 0,3 м, посів 

багаторічних трав. 

Загальний об’єм розчистки складе 1 414 438 м3, який буде переміщено у прибережну 

зону на місця складування. 

Для підсипки понижених ділянок прилеглих територій, зон відпочинку, 

використовується ґрунт, вийнятий з безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна, водойм 

між вулицями Механізаторів та Рахматуліна в обсязі 10 880 м3 з розрівнюванням і 

плануванням. 

 

Технічна альтернатива 2 

В якості технічної альтернативи 2 розглядається технологія виконання робіт з 

розчищення безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна, водойм між вулицями 

Механізаторів та Рахматуліна екскаватором драглайном. Піднятий ґрунт розрівнюється 

вздовж траси розчистки бульдозером. Враховуючи ширину ділянки розчищення, глибину в 

окремих місцях, об’єм розчистки та необхідність видалення відкладень по дну і укосах, 

зазначений метод є недоцільним. Дану технічну альтернативу вважаємо не прийнятою. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

 

Місце провадження планованої діяльності:  

Планованою діяльністю передбачається покращення санітарного, гідрологічного 

стану безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна для вільного виходу катерів 

човникової станції «Водник» та благоустрою водойм поруч з вулицями Механізаторів та 

Рахматуліна в м. Чернігів. 

 

Територіальні альтернативи 1, 2 

Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки планована діяльність 

спрямована на покращення санітарного, гідрологічного стану безіменної затоки та прилеглої 

ділянки р. Десна для вільного виходу катерів човникової станції «Водник» та благоустрою 

водойм поруч з вулицями Механізаторів та Рахматуліна в м. Чернігів. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Провадження планованої діяльності сприятиме покращенню санітарного, 

гідрологічного стану безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна для вільного виходу 

катерів човникової станції «Водник» та благоустрою водойм поруч з вулицями 

Механізаторів та Рахматуліна в м. Чернігів. Заплановані природоохоронні заходи направлені 

на вирішення техногенно-екологічної ситуації місцевого значення, яка склалася на даний 

час. Це, насамперед, санітарна очистка берегів від сміття, розчищення ділянок від мулово-

піщаних наносів, замулень, захист території від підтоплення, впорядкування прибережних 

захисних смуг. 
 

5. Загальні технічні характеристики, у тому  числі параметри планованої        

діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо) 

Загальна площа ділянки – 40,7 га. Довжина розчищення р. Десна – 1,24 км, довжина 

розчищення безіменної затоки – 1,587 км. Середня глибина розробки ґрунту піщаних наносів 

від існуючої поверхні піщано-мулового ґрунту – 3,6 м. 

Розчищення ділянок проводиться не нижче природного рівня до глибини від 1,0 до    

8,0 м. 



Загальний об’єм розчистки складає 1 414 438 м3, що переміщується у прибережну 

зону на карти намиву. Кожна карта намиву являє собою окрему площу довжиною до 200 м і 

шириною до 100 м, обмежену контурними дамбами обвалування. Дамби обвалування 

виконуються замкненими по периметру, трапецеїдального перерізу висотою до 1,5 м. 

Закладення зовнішніх укосів в межах 1:1,5 - 1:2, внутрішніх укосів – 1:1,5. 

Об’єм ґрунту, необхідний для підсипки території – 10 880 м3. 

Для підсипки понижених ділянок прилеглих територій, зон відпочинку 

використовується ґрунт, вийнятий з безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна, водойм 

між вулицями Механізаторів та Рахматуліна. 

 

 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні обмеження встановлюються згідно нормативів діючого законодавства в 

сфері охорони навколишнього природного середовища, виконання вимог щодо 

раціонального використання природних ресурсів. Санітарно-епідеміологічні обмеження: 

дотримання меж санітарно-захисних зон, прибережних захисних смуг, дотримання 

нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК та ОБРВ) забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу. Обмеженнями впливу 

на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття 

об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, 

шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам 

природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності.  

Основні обмеження, пов'язані із здійсненням планованою діяльності, стосуються: 

- забезпечення організованого скидання дренажної, поверхневої і ґрунтової води з 

карт намиву, яке виключає ерозію ґрунтів в період будівництва; 

- раціональне розміщення тимчасових відвалів ґрунту із умовою максимального 

збереження зелених насаджень в межах прибережних захисних смуг та за їх межами, 

мінімального порушення ґрунтового покрову навколишньої території; 

- обмеження потрапляння паливо-мастильних матеріалів до ґрунту та водойм. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні, санітарно-епідеміологічні обмеження, обмеження впливу на рослинний і 

тваринний світ, земельні та водні ресурси аналогічні обраному варіанту впровадження 

діяльності. 
 

щодо територіальних альтернатив 1, 2 

Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1 

- обов’язкове зняття і перенесення шару ґрунту з площ, на яких розташовуються 

котловани споруд, з наступним використанням цього ґрунту для рекультивації; 

- розміщення тимчасових відвалів ґрунту із умовою максимального збереження 

зелених насаджень в межах прибережних захисних смуг та за їх межами, мінімального 

порушення ґрунтового покриву; 

- забезпечення організованого скидання дренажної, поверхневої і ґрунтової води з 

карт намиву, яке виключає ерозію ґрунтів в період будівництва; 

- належне зберігання та використання паливо-мастильних матеріалів для 

попередження їх потрапляння в ґрунт і воду. 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та 

інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. 

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне 

використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, 



активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та 

компенсаційні заходи. 

 

 

щодо технічної альтернативи 2 

-  залуження відкосів для уникнення ерозійних процесів; 

- охорона земельних ресурсів та водних ресурсів від забруднення відходами 

будівництва; 

- належне зберігання та використання паливо-мастильних матеріалів для 

попередження їх потрапляння в ґрунт і воду. 

Еколого-інженерна підготовка аналогічна обраному варіанту впровадження 

діяльності. 

 

щодо територіальних альтернатив 1, 2 

Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив.  

  

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

 

щодо технічної альтернативи 1 

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 

- на клімат і мікроклімат: вплив не передбачається. 

- на атмосферне повітря: допустимий вплив. Джерелами забруднення атмосферного 

повітря є робота двигунів спецтехніки, проведення зварювальних робіт. Вплив носить 

тимчасовий короткочасний характер, тільки на період проведення робіт з провадження 

планованої діяльності. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин 

на межі санітарно-захисної зони та межі найближчої житлової забудови з урахуванням 

фонового забруднення атмосферного повітря не перевищуватимуть нормативів гранично 

допустимих концентрацій. 

- геологічне середовище – вплив не передбачається.  

- земельні ресурси – вплив, пов'язаний зі зняттям поверхневого шару ґрунту під карти 

намиву шаром 0,3 м з подальшим використанням його для рекультивації. Утворення відходів 

під час провадження планованої діяльності. 

- поверхневі водні об'єкти, підземні води: позитивний вплив за рахунок покращення 

санітарного, гідрологічного стану безіменної затоки та прилеглої ділянки р. Десна, водойм 

поруч з вулицями Механізаторів та Рахматуліна в м. Чернігів. Можливий тимчасовий вплив 

під час виконання робіт у вигляді скаламучення поверхневих вод. 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:  тимчасове погіршення умов 

проживання гідробіонтів, часткова загибель кормової бази (планктон, бентос), яке буде 

компенсовано подальшим поліпшенням стану водойм, режиму їх водотоку. 

- навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив.  

 

щодо технічної альтернативи 2 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні обраному варіанту 

впровадження діяльності.  

щодо територіальних альтернатив 1, 2 

Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив.  

 

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 з покращення санітарного, гідрологічного стану безіменної 

затоки та прилеглої ділянки р. Десна для вільного виходу катерів човникової станції 

«Водник» та благоустрою водойм поруч з вулицями Механізаторів та Рахматуліна в             

м. Чернігів відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 



значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п.10 частини 3 

статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (проведення робіт з розчищення і 

днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок). 

 

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 негативного транскордонного впливу 

(зачеплених держав) 

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 із 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. 
 

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 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 зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер 

справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 

спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 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  

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде  

Отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 

провадження планованої діяльності, 
(вид рішення, згідно частини 3 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

.що видається Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації 
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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 

Чернігівської обласної державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14.  

e-mail: deko_post@cg.gov.ua, тел. +38 (0462) 67-48-72, 67-79-14. Контактна особа – Кузнецов 

Сергій Олексійович. 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна 

особа) 
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