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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності 

Планована діяльність - реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в 

адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його 

санітарно-екологічного та технічного стану. 

Схема розташування земельної ділянки будівництва у планувальній структурі м. 

Носівка представлена у додатку 1. 

Ділянка розчищення руслового ставка на річці Носівочка знаходиться на території 

земель водного фонду, на яких діє режим обмеженої господарської діяльності у відповідності 

з вимогами Земельного кодексу України (ЗКУ) та Водного кодексу України (ВКУ), 

додержання якого - виконавцем робіт є одним з пріоритетних в процесі реалізації запланових 

рішень. 

За даними Ніжинського міжрайонного управління водного господарства (МУВГ) 

Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держагенства водних ресурсів 

України, лист, якого від 10.04.2019 № 03-01/473 представлений у додатку 2): 

- Річка Носівочка - це ліва притока першого порядку річки Остер; 

- Річка Носівочка має довжину 46 км, протікає по території двох районів: 

Носівського - 30 км та Бобровицького - 16 км; 

- Площа водозбору річки Носівочка - 57,5 км
2
 , згідно статті 79 Водного кодексу 

України (ВКУ) річка відноситься до малих річок; 

- Витік річки знаходиться північніше урочища «Бараниха» західніше села Горбачі 

Бобровицького району Чернігівської області, впадає в р. Остер на 106 км за 4 км південніше 

села Плоске Носівського району Чернігівської області; 

- Прибережна захисна смуга для р.Носівка складає 25 м (ст. 88 ВКУ); 

- На балансі Ніжинського МУВГ по Носівському району числиться  20,0 км річки із 

гідротехнічними спорудами на ній: осушувальна система «Остер ІІ черга» від гирла 12,6 км 

та меліоративна система «Бурякорадгосп» - 7,4 км, від 22,6 км до 30 км. 

Споруди на річці Носівочка:  

- ПК-0+30 - ТП-200х200х2,   

- ПК-48 - ТП-200,  

- ПК- 90 - РТ-200х200,  

- ПК-262+75 - ТП-2х200х200,  

- ПК-281 - РТ-2х200х200,  

- ПК-300+30 - ТП-100, 

- пішохідні мостки – 5 шт. 

Об`єкт планованої діяльності – реконструкція руслового ставка ПК0+00.. ПК 8+40 

протяжністю - 840 м, з розташуванням існуючих споруд:  

- на ПК 5+00 – РТ-2х200х200;  

- на ПК8+40 – ТП-200х200х2. 

Поряд та в межах території планованої діяльності відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду (лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

облдержадміністрації від 11.04.2019 № 07-06/950, копія листа представлена в додатку 3). 

Суцільне археологічне обстеження земельної ділянки, на якій передбачається 

проведення робіт з реконструкції руслового ставка, не проводилося.  

У відповідності до листа Департаменту культури і туризму, національності та релігій  

Чернігівської облдержадміністрації від 15.05.2019 № 90-П, копія якого представлена у 

додатку 4) – планована діяльність погоджується. 
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1.2.Цілі планованої діяльності. 

Цілі планованої діяльностя полягають в реконструкції руслового ставка на річці 

Носівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області з метою 

покращення його санітарно-екологічного та технічного стану. 

Здійснення робіт з реконструкції руслового ставка на річці Носівочка в 

адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області пов’язаною із рішенням 30 сесії 

Носівської міської ради VII від 12.12.2017 «Про План (програму) соціально-економічного 

розвитку Носівської міської ради на період 2018-2020 роки». 

Підставою для планованої діяльності є: 

- Рішення виконкому Носівської міської ради Носівського району Чернігівської 

області від 10.11.2017 № 336  (копія представлена у додатку 5); 

- Завдання на розробку робочого проекту (копія представлена у додатку 6). 

Об`єкт планованої діяльності відноситься до заходів щодо підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річок…, згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів» від 17 вересня 1996 р. N 1147, м. Київ, із змінами, внесеними згідно з Постановами 

КМ № 1131 ( 1131-2018-п ) від 18.12.2018, № 82 ( 82-2019-п ) від 30.01.2019. 

 

1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності. 

 

Проектом передбачається реконструкція руслового ставка з метою покращення його 

санітарно - екологічного стану, приведення його у відповідний естетичний вигляд та 

створення в подальшому нормальних умов для відпочинку місцевих жителів. 

Генерадльний план реконструкції р. Носівочка представлений у додатку 7.  

Основні показники по генеральному плану: 

- Загальна протяжність розчистки руслового ставка на річці Носівочка – 840 м, 

в тому числі по чергах: 

- І черг (ПК 3+00 … ПК 5+00) – 200 м, 

- ІІ черга (ПК0+00…ПК3+00) – 300 м, 

- ІІІ черга (ПК 5+00…ПК8+40) – 340 м, 

- Площа підсипання та розрівнення грунту – 1,8 га, 

- Влаштування зон відпочинку – 3 зони. 

Основні техніко-економічні показники планованої діяльності наведені в наступній 

таблиці: 

 

№ 

пп 
Найменування показників 

Один. 

виміру 

Загальна 

кількість 

По чергах 

І черга II черга III черга 

1 Відмітка НПР м 122,0 
2 Ширина прибережної смуги м 25 
3 Довжина ділянки реконструкції м 840 200 300 340 

4 
Виїмка грунту при розчищенні 

ділянки водойми 
м

3
 52082 17043 19646 15393 

5 Зрізування рослинного шару грунту м
3
 1200 

6 
Посів багаторічних трав по полосі 

розрівнювання грунту 
га 0,58 0,58 - - 

7 
Укріплення укосів посівом 

багаторічних трав  
м

2
 500 500 - - 

8 Тривалість виконання робіт міс. 3 1 

 
1 

 
1 

  

Роботи в межах прибережної захисної смуги руслового ставка на р. Носівочка 

проводяться без риття траншей та котлованів, планованою діяльністю передбачається 

намивання грунту та планування поверхні.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1131-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82-2019-%D0%BF
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Виконання підготовчих робіт. 

 

Підготовчими роботами є роботи з підготовки земельної ділянки до проведення 

основних будівельних робіт (огородження,  знесення будівель і споруд, порушення елементів 

благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, роботи із спорудження тимчасових 

виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, 

улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових 

інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень). 

Земельна ділянка об’єкту планованої діяльності вільна від існуючих споруд, 

інженерних мереж та зелених насаджень.  

До початку виконання основних робіт виконується комплекс внутрішньо площадкових 

підготовчих робіт, які передбачають: 

- винесення в натуру осей споруд та контурів водойм; 

- завезення на будівельний майданчик матеріалів, обладнання, необхідних 

механізмів; 

- узгодження місця розташування дільниці виконроба; 

- облаштування дільниці виконроба (вагончики, протипожежний інвентар, 

площадки різного призначення); 

- влаштування місця стоянки механізмів за межами прибережної захисної смуги р. 

Носівочка (25 м). 

-  

Провадження планованої діяльності. 

 

Проведення планованої діяльності буде здійснюватись почергово:  

- розчистка руслового ставка на річці Носівочка від ПК0+00 до ПК 8+40 (в три 

черги) з влаштуванням 3-х (трьох) зон відпочинку;  

- для можливості перекачування мулу зі ставка через автомобільну дорогу 

передбачається виконання  проколу діаметром 400 мм під автомобільною дорогою, 

довжиною 12,0м, з протягуванням пульпопроводу. 

Планованою діяльністю передбачаються наступні роботи: 

- демонтаж залізобетонних плит (435м
2
) з укосів берегів в місцях влаштування зон 

відпочинку;  

- зняття рослинного шару ґрунту на площах підсипання, намиву та планування 

узбережжя; 

- реконструкція (розчищення) руслового ставка на річці Носівочка в три черги; 

- розрівнювання ґрунту на прилеглій території; 

- повернення рослинного шару грунту; 

- посів насіння багаторічних трав, на укосах вище рівня води, та на ділянці 

розрівнювання намитого грунту. 

Всі роботи передбачається виконувати з дотриманням норм і обмежень встановлених 

чинним законодавством з охорони навколишнього природного середовища, безпеки і 

охорони праці, безпеки руху, санітарно-гігієнічних та протипожежних заходів. 

 

Перелік використання будівельних машин та механізмів: 

- Бульдозер ДЗ-29 – 1 од., ДЗ-53 – 1 од. – планувальні роботи; 

- Автокран стріловий КС-3577-3 – 1 од., кран на гусеничному ходу МКГ-16М – 

монтажні роботи; 

- Вантажний автомобіль ЗИЛ-150 – 1 од;  МАЗ-941 – 1 од. - перевезення матеріалів; 

- Землесосний плавснаряд – очищенята та поглиблення водойм. 

 

Обсяги використання будівельних машин та механізмів зведено в наступну таблицю: 
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№ 

пп 

Найменування будівельних машин 

та механізмів 

Один. 

виміру 

Загальна 

кількість 

По чергах 

І черга II черга III черга 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автомобілі бортові (вантаж. 3 т)  

маш.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561,0 183,6 211,59 165,8 

2 Автомобілі бортові (вантаж. 5 т) 618,1 33,9 584,184 0,016 

3 
Кран на гусеничному ходу (16 т) 

МКГ-16М 
54,34 54,34 - - 

4 Кран на автомобільному ходу 1,11 - - 1,11 
5 Бульдозер 59 кВт (ДЗ 29) 988,6 527,1 - 461,5 
6 Бульдозер  79 кВт (ДЗ-53) 835,8 276,44 318,66 240,7 

7 

Земснаряд ЛС-27М, привод – 

дизель-агрегат ДА-33,  

потужність 50 м
3
/год  

1682,27 550,5 634,57 497,20 

8 
Землесосна станція перекачування 

електрична 
465,6 152,36 175,64 137,6 

9 Установка для зварювання 2,6 - - 2,6 

 

Норми витрати палива будівельними машинами та механізмами наведено в наступній 

таблиці: 

 

 

№/№ 

п.п. 

 

Марка 

 

Назва та основні технічні 

дані 

 

Один. 

вимір. 

 

Кіль- 

кість 

Витрата палива 

кг/маш.год л/маш.год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ДЗ-29 

ДЗ 

Бульдозер шт. 1 6,5 7,8 

2. ДЗ-53 Бульдозер шт. 1 7,3 8,8 

3. ЗИЛ-150 Вантажний автомобіль шт. 2 - 34л / 100 км 

4. МКГ-16М Кран гусеничний шт. 1 3,5 4,2 

5. КС-3577-3 Автокран стріловий шт. 1 5,4 7,2 

6. ЛС-27М Земснаряд ЛС-27М шт. 1 5,9 7,2 

 

Будівництво провадиться з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація 

будівельного виробництва». 
Загальна потреба в будівельниках 10 чоловік, з них: 9 – робітники, 1 – ІТР. 

Тривалість будівництва 3 місяці. 

 

1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 

процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, 

ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати. 

Опис основних характеристик планованої діяльності. 

Мета планованої діяльності - реконструкція руслового ставка на р. Носівочка в 

адміністративних межах м. Носівка та покращення його санітарно-екологічного, технічного 

стану, створення зон відпочинку.  

В процесі експлуатації в літній період зон відпочинку очікується накопичення твердих 

побутових відходів, у зв’язку з чим передбачається залучення комунального підприємства 

для організованого збору та вивезення на полігон ТПВ м. Носівка (власник – Носівська 

міська рада). 

Під час будівництва. 

Виконання робіт планованої діяльності: зняття рослинного шару грунту, реконструкція 

(розчищення) руслового ставка на річці Носівочка; намивання та розрівнювання ґрунту в 

межах ПЗС р. Носівочка; повернення рослинного шару грунту, що потребує використання 

будівельних машин та механізмів, які працюють на рідкому моторному паливі. 
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Потреба у використанні матеріалів будівельними машинами та механізмами зведена в 

наступну таблицю: 

 

№ 

пп 

Найменування ресурсів та 

матеріалів  

Один. 

виміру 

Загальна 

кількість 

По чергах 

І черга II черга III черга 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бензин кг 1440 541,0 503,578 394,611 

2 Дизельне паливо кг 62503,21 20625,42 23410,43

3 

18467,36

1 3 Електроенергія кВт*год 120780 39448,764 45473,72 35857,6 

4 Мастильні матеріали кг 2813,6 933,79 1049,8 830,0 

5 Електроди Э42 т 0,003 0,003 - 0,003 

 

Облаштування 3-х зон відпочинку передбачає встановлення елементів благоустрою 

пляжів, що відповідають вимогами ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» (Розділ 5. 

Благоустрій територій загального користування. Пункт 7. Пляжі) та наведено в наступніцй 

таблиці: 

 

№  

з/п 

Найменування елементів 

благоустрою 

Одиниця 

виміру 

Кількість по зонах відпочинку 

Загальна І зона  ІІ зона ІІІ зона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кабіни для переодягання  шт. 6 2 2 2 

2 Лава для відпочинку 15 5 5 5 

3 Навіси від сонця «Грибок» 15 5 5 5 

 

Роботи з улаштування фундаментів при встановлення елементів благоустрою 

потребують використання бетону (суміші бетонні готові важки) В75 загальним обсягом 

2,9874 м
3
. 

 

Потреба у використанні природних ресурсів. 

Вода - споживання питної води становитиме 0,25 м
3
/добу, 0,0165 тис.м

3
/період 

проведення робіт. 

Водопостачання -  вода буде привозитися спеціалізованою організацією за договором; 

для питних потреб – передбачається використання бутильованої води з торгівельної мережі; 

вода для забезпечення потреб відповідатиме нормам ДСаНПіН  2.2.А-171-10. 

Земельні ресурси, ґрунти 

Земельна ділянка проведення планованої діяльності знаходиться в адміністративних 

межах міста Носівка Чернігівської області, на землях водного фонду. 

Замовником планованої діяльності щодо реконструкції руслового ставка є Носівська 

міська рада Чернігівської області. 

Передача земель водного фонду у власність чи тимчасове користування не 

передбачена. 

На узбережжі в межах ПЗС руслового ставка наявний рослинний шар грунт. 

Планованою діяльністю передбачаються заходи щодо його збереження на площі 

розрівнення вийнятого при днопоглибленні грунту шляхом зрізування, складування у бурти 

для тимчасового зберігання з наступним використанням (поверненням) по закінченні 

планувальних робіт на озеленення. 

Біорізноманіття 

В процесі планової діяльності безпосереднє використання об’єктів флори та фауни не 

передбачено. 

 

 

 

https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_b_2_2_5_2011/1-1-0-1033
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1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів) 

забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випроміненя, які виникають                        

у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності. 

В даному розділі проводиться оцінка впливу внаслідок впровадження планованої 

діяльності – реконструкції (розчищення) руслового ставка на річці Носівочка - в період 

будівельних робіт та в період експлуатації. 

Впливи на навколишнє середовище в процесі планованої діяльності (проведення 

реконструкція руслового ставка) носять комплексний характер. 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), які 

виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт. 
Період будівництва складає 3 місяц – 66 днів та 22 дні на місяць. 

Роботи здійснюються у 1 зміну при максимальній кількості працюючих в одну зміну 10 

чол. 

При експлуатації – літній  період року - експлуатація зон відпочинку – 90 дні/рік. 

Загальна площа зон відпочинку – 0,22 га. 

Утворення відходів в результаті провадження планованої діяльності 

Під час здійснення планованої діяльності передбачається утворення твердих побутових 

відходів від працюючого персоналу та виробничих відходів, внаслідок експлуатації 

будівельної техніки та автотранспорту у загальній кількості 2,743 тонн. 

Види відходів та очікувана кількість зведені в наступну таблицю: 

 

Найменування 

відходу 

Код за ДК 

005-96 

Клас 

небез 

пеки 

Технологічний  

процес утворення 

відходу 

Обсяги 

утворення, 

тонн/рік 

Метод утилізації, 

розміщення 

1 2 3 4 5 6 

При експлуатації 

Відходи комунальні 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн 

7720.3.1.01 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Експлуатація зон 

відпочинку 

 

 

 

 

 

 

 

6,93 

 

 

 

 

 

 

Вивезення на 

полігон ТПВ 

м. Носівка D1 

власник - 

Носівська міська 

рада Чернігівська 

області. 

При будівництві. 

Відходи комунальні 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн 

7720.3.1.01 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Життєдіяльність 

Працівників 

 

 

 

 

 

 

 

0,135 

 

 

 

 

 

 

Масла та мастила 

моторні, трансмісійні 

відпрацьовані або 

зіпсовані 

 

6000.2.8.10 

 

 

 

 

2 

 
Обслуговування 

будівельної 

техніки 

 

 

 

2,53 

 

Збираються та 

накопичуються в 

окремій 

герметичній тарі 

з подальшою 

передачею на 

підприємство-

утилізатор. 

Матеріали 

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 

7730.3.1.06 

 

3 

 

 

0,013 

Огарки електродів 

 

2820.2.1.20 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Зварювання 

елементів 

благоустрою 

 

0,00021 

 

Передача на 

пункти прийому 

ПАО «Чернігів-

Вторчермет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передбачений повний збір та роздільне зберігання відходів залежно від виду та класу 

небезпеки. 

Зберігання відходів на території об’єкту планованої діяльності не передбачається.  

Відходи зберігатимуться на спеціально обладнаних майданчиках підрядної організації 

(виконавця робіт). 
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Відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованим організаціям, 

відповідно до укладених договорів. 

Складування і накопичення побутових відходів будівельного персоналу відбувається в 

контейнері на спеціально відведеному майданчику.  

При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів 

визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з відходами 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи». Відходи будуть 

обліковуватися, та передаватися на утилізацію по мірі їх утворення. 

Вплив об’єкту в частині поводження з відходами оцінюється як екологічно 

допустимим. 

 

Викидів (скидів) - забруднення повітря. 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Технологією виконання робіт з реконструкції (розчищення) руслового ставка на річці 

Носівочка передбачені процеси, які призводять до викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин є працюючі двигуни 

внутрішнього згорання (ДВЗ) палива будівельних машин та механізмів, зайнятих на 

реконструкції руслового ставка, на планувальних роботах, здійснення електрозварювальних 

робіт при встановленні елементів благоустрою зон відпочинку, інш.  

Джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу планованої діяльності 

(бульдозери, земснаряд, вантажні автомобілі) - це джерела неорганізовані, нерегулярного 

забруднення, технологічно-залпові; пересувні. 

В період проведення будівельних робіт створюється додаткове навантаження на 

повітряний басейн, при цьому рівень забруднення атмосфери – не перевищить санітарно- 

гігієнічних нормативів – кількість викидів забруднюючих речовин очікується в межах 

встановлених гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин (ЗР) 

населених місць. 

Технологічне обладнання, яке передбачається задіяти в процесі планованої діяльності - 

зводить до мінімуму екологічні ризики планованої діяльності. 

При роботі двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) землесосного плавснаряду 

(земснаряду), бульдозеру, вантажного автомобіля - відбуваються викиди окису вуглецю, 

діоксиду та оксиду азоту, діоксиду сірки, сажі, метану, бенз(а)пірену; викиди ЗР при роботі 

ДВЗ не нормуються, враховані при розрахунку забруднення атмосферного повітря. 

Місце проведення зварювальних робіт (влаштування елементів благоустрою) - 

відбуваються викиди оксиду заліза, оксиду марганцю. 

Для розрахунку розсіювання прийнято варіант найбільшого навантаження на повітряне 

середовище, а саме одночасно працюючих механізмів: земснаряду та двох бульдозерів. 

Оцінка за видами та кількістю викидів у атмосферне повітря - при провадженні 

планованої діяльності щодо реконструкції руслового ставка на річці Носівочка - джерела 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (неорганізовані): 

- Джерело № 1 – землесосний плавснаряд; 

- Джерела № 2, №3 – планувальні роботи (бульдозер). 

Вплив на повітряне середовище при роботі механізмів  – тимчасовий та має локальний 

характер. 

 

Характеристики забруднюючих речовини, що викидаються в атмосферу об’єктом 

планованої діяльності за весь період проведення робіт з реконструкції руслового ставка та 

роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів наведені в наступній таблиці. 
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№ 

п/п 

Назва речовини Викиди 

т/рік 

Клас 

небез 

пеки 

ГДК, 

ОБРД ЗР 

населених місць 

мг/м
3
 

1 2 3 4 5 

337 Вуглецю оксид 7,114 4 0,5 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 2,019 4 1 
301 Азоту діоксид 2,56 3 0,2 

328 Сажа 0,01084 3 0,15 

330 Ангідрид сірчистий 1,25288 3 0,5 

703 Бенз(а)пiрен 0,0000203 1 0,1 мкг на 100 м
3 

410 Метан 0,017 - 50 

 Вуглецю дiоксид 199,68 -  

 Оксид діазоту 0,00805   

2908 Пил неорганічний 0,016 4 0,5 

123 Заліза оксид 0,000032 3 0,04 

143 Марганцю оксид 0,0000015 2 0,01 

324 Кремнію оксид 0,0000042 - 0,02 

342 Водень фтористий 0,0000042 2 0,02 

 Загальним обсягом, 

- В тому числі парникових газів  

(метан, вуглекислий газ, оксид діазоту) 

212,678 

 

199,705 

  

 

Викиди забруднюючих речовин на майданчику будівництва та в межах прибережної 

захисної смуги р. Носівочка – очікуються в межах нормативних. 

За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі на будівельному майданчику в межах смуги ПЗС р. Носівочка максимальні 

концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати нормативні (1 ГДК) 

(розрахунки розсіювання забруднюючих речовин представлені у додатку 11). 

Викиди забруднюючих речовин в період будівництва – в межах встановлених гранично 

допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених 

місць, які затверджені Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України від 03 

березня 2015 року. 

Таким чином, вплив планової діяльності на повітряне середовище, з урахуванням 

реалізації передбачених природоохоронних заходів та додержанні визначених обмежень 

характеризуються як прийнятний та екологічно допустимий. 

 

В процесі експлуатації вплив на повітряне середовище відсутній. 

 

Викидів (скидів) - забруднення води. 

Характер живлення руслового ставка – сніговий, дощовий, ґрунтовий. 

Відомості щодо якісних показників забруднення води в річці Носівочка відсутні, 

дослідження з відбором проб води на аналізи не проводились. 

В ході проведення робіт, пов’язаних з реконструкцією руслового ставка можливий 

вплив, пов’язаний із скаламученням вод при проведенні робіт з розчищення та 

днопоглиблення - підвищення каламутності та вторинне забруднення водного середовища з 

тимчасовим погіршенням його гідрохімічного режиму в районі днопоглиблення, що також 

впливатиме на біорізноманіття водойми.  

Планована діяльність не припускає скидання забруднених стічних вод в поверхневі 

водні об’єкти, а також в підземні водоносні горизонти; скаламучена вода після завершення 

робіт та розбавлення природним стоком прийде до початкового стану річки. 
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Очікується утворення побутових стічних вод (0,25 м
3
/добу, 0,0165 тис.м

3
 за період 

проведення робіт), концентрації забруднюючих речовин у стічних водах на будмайданчику 

відповідають встановленим гранично допустимим концентраціям. 

Передбачається застосування біотуалету з вивезенням утворених рідких стоків за 

договором з місцевим комунальним підприємством; вплив контрольований. 

В процесі експлуатації русловий ставок працює з обов’язковим здійсненням санітарно- 

екологічних попусків. 

В період експлуатації вплив на водне середовище відсутній. 

 

Викидів (скидів) - забруднення грунту та надр. 

Вплив на земельні ресурси при будівництві відбувається при підготовці території до 

проведенні планувальних робіт; забруднення ґрунту під час будівництва можливе в разі 

проливів палива і масел будівельними машинами, також можливе забруднення території 

відходами та сміттям. 

Планованою діяльністю передбачаються заходи щодо запобігання негативному впливу 

на земельні ресурси, а саме: 

- збереження рослинного шару грунту на площі підсипки та планування загальним 

обсягом 1200 м
3
, 

- оснащення робочих місць і будівельних площадок контейнерами для побутових та 

будівельних відходів з подальшим вивезенням на полігон ТПВ м. Носівка; 

- миття машин і механізмів провадиться в спеціально відведених і обладнаних 

місцях; 

- у разі розлиття паливомастильних матеріалів – засипання піском та видалення 

замазученого піску у спеціально призначене місце з наступним вивезенням; 

- дотримання меж території, відведеної для будівництва; 

- по закінченні будівництва передбачається проведення робіт по відновленню 

території, облаштування та  благоустрій зон відпочинку. 

Вплив на земельні ресурси під час експлуатації характеризується утворенням твердих 

побутових відходів на площах зон відпочинку в літній період року.  

 

Оцінка шумового та вібраційного навантаження 

Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення планувальних робіт можуть 

спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на середовище перебування, умови 

розмноження і шляхи міграції тварин. 

Основними джерелами утворення шуму на об'єкті є працюючі двигуни будівельних 

машин та механізмів.  

Перелік одночасно працюючої будівельної техніки під час будівництва (найбільш 

несприятливий момент): земснаряд – 1 шт; бульдозер – 2 шт.  

Вплив при роботі будівельних машин та механізмів  тимчасовий, в період будівництва. 

Рівень звукового тиску на межі розташування житлових будинків не перевищує 

нормативний допустимий рівень. 

Вплив в період експлуатації – відсутній. 

 

Впливи світлового, теплового, радіаційного забруднення – не передбачаються. 

Використання будівельних машин та механізмів з високим рівнем вібрації на 

будівельному майданчику не передбачається. 

Оцінка електромагнітного випромінювання - використання установок та обладнання, 

яке виділяє у навколишнє середовище електромагнітне випромінювання не передбачається, 

тому вплив на довкілля від електромагнітного випромінювання відсутній. 

Оцінка радіаційного забруднення - використання приладів та пристроїв, які 

випромінюють радіаційні хвилі у навколишнє середовище не передбачається, тому вплив на 

довкілля від іонізуючого випромінювання відсутній. 

Світлове та теплове забруднення - джерела потенційного світлового та теплового 

забруднення при реконструкції руслового ставка на річці Носівочка відсутні. 
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Вплив на біорізноманіття  
Вплив об’єкту на флору і фауну буде незначним.  

Зміна складу рослинних співтовариств і фауни, різноманітності популяцій, домінуючих 

співтовариств їх виснаження або деградація в результаті реконструкції об’єкта планованої 

діяльності не очікується. 

Рослинний світ - ділянки намиву, підсипання та планування вільні від зелених 

насаджень. 

Вплив на рослинний світ – відсутній. 

По закінчення робіт з реконструкції руслового ставка передбачається посів 

багаторічних трав на площі 8500 м
2
. 

Вплив на тваринний світ - проведення робіт, що пов'язані з розробкою ґрунтів на 

акваторіях, призводить до зміни екологічної обстановки у водоймі та негативно впливає на 

гідробіонтів. 

Внаслідок роботи землерийної техніки відбувається порушення екологічного стану 

водойми: збільшується концентрація завислих мінеральних речовин в товщі води, 

змінюється колір і прозорість, внаслідок чого русловий ставок на річці Носівочка зазнає 

збитків від втрат кормової бази при проведенні технологічних процесів засобами 

гідромеханізації.  

Втрати водних біоресурсів при реконструкції руслового ставка мають явно виражену 

опосередковану дію, які формуються за рахунок втрати кормової бази та складають                          

у натуральному виразі 1,135 т. 

Планованою діяльністю передбачається компенсація збитків шляхом перерахування 

коштів за місцем заподіяння шкоди, які будуть направлені на відтворення рибних запасів. 

В період експлуатації - вплив на рослинний і тваринний не передбачається. 

 

2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Місце провадження планованої діяльності: Русловий ставок на річці Носівочка в 

адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області. 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається. 

 

Технічна альтернатива 1. 

Застосування для розчищення руслового ставка плавучої землесосної машини, з 

відкачуванням ґрунту та розрівнюванням його в межах прибережної захисної смуги 

руслового ставка. 

 

Технічна альтернатива 2. 

Застосування для розчищення руслового ставка екскаватора типу драглайн-

одноковшева самохідна виймально-навантажувальна машина циклічної дії, у якої ківш має 

гнучкий зв’язок із стрілою та поворотною платформою з допомогою канатів та блоків. 

Переміщення драглайну здійснюється крокуючим чи гусячим ходом,що забезпечує високу 

маневреність і прохідність машин. 

Зважаючи на те, що використання екскаватору можливе тільки на ділянках, 

наближених до лінії берега (з урахуванням наявності підступів і площ для 

маневрування) або на ділянках зі зниженим рівнем води; також ускладнюються умови 

для розрівнювання вийнятого грунту на березів подальшому технічна альтернатива 2 

не розглядається. Тобто, технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною та 

екологічно допустимою. 
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ. 

Ділянка реконструкції руслового ставка на річні Носівочка розташована в 

адміністративних межах міста Носівка - на території Носівської міської ради Чернігівської 

області в центрі міста. 

Здійснення робіт з реконструкції руслового ставка на річці Носівочка в 

адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області відповідають рішенню 30 сесії 

Носівської міської ради VII від 12.12.2017 «Про План (програму) соціально-економічного 

розвитку Носівської міської ради на період 2018-2020 роки». 

Ділянка розчистки русла р. Носівочка  знаходиться на території земель водного фонду, 

на яких діє режим обмеженої господарської діяльності у відповідності з вимогами 

Земельного кодексу України та Водного кодексу України.  

Стан водойми в межах м. Носівка: 

- в результаті проходження природних процесів замулення водойми, 

спостерігається її обміління та заростання болотною рослинністю, 

- санітарно-епідеміологічний стан водойми та прилеглої до неї території - 

незадовільний, 

- ділянка водойми, що підлягає реконструкції та розчищенню -  заболочена, вкрита 

болотною рослинністю,  

- глибина води в русловому ставку коливається в межах 0,9... 1,0 м.  

Забудова на прилеглій до ділянки території - майже відсутня, найближча знаходиться 

на відстані близько 100 м. 

Рельєф ділянки спокійний з ухилами в бік водойми. 

В результаті проходження природних процесів замулення водойми, спостерігається її 

обміління та заростання болотною рослинністю, що негативно впливає на санітарно - 

екологічний стан водойми і прилеглої до неї території.  

На підставі викладеного: стан водойми р. Носівочка у адміністративних межах м. 

Носівка - незадовільний.  

 

3.1. Коротка природна характеристика об’ єкту 

Район розміщення об’єкта планованої діяльності знаходиться в адміністративних 

межах м. Носівка Чернігівької області – в зоні помірного клімату, що характеризується 

м'якою і вологою зимою, відносно прохолодним і дощовим літом, тривалою сирою осінню і 

нестійкою погодою в перехідні сезони.  

В геоморфологічному відношенні територія, яка розглядається, розташована на 

акумулятивній рівнині Чернігівського Полісся. 

3.2. Клімат 

Клімат - помірно континентальний з теплим вологим літом і більш сухою зимою.  

Температура липня від 18,5°С …25°С, січня від -6,7° … -8°С.  

Період з температурою понад, 10° - 150…160 днів на рік.   

Річне число атмосферичних опадів 646 мм (понад половина їх припадає на літне 

півріччя). 
І II ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Температура повітря °С  

-6,7 -5,8 -1,0 

 

7,3 

. - 

13,7 17,0 18,5 17,4 12,2 6,2 0,2 -4,0 8,1 

Опади, мм 

41 40 39 40 54 73 87 72 49 50 54 47 646 

Сніговий покрив тримається 90-100 днів, середня висота якого - 25 см, максимальна 

63см. 

Вітровий режим території обумовлений загальними циркуляційними факторами 

північного сходу України та рельєфом місцевості.  

Повторюваність слабких вітрів становить 20-40%, з максимумом у серпні-вересні.  

Число днів у році зі швидкістю вітру менш 1 м/с протягом доби не перевищує 5. 

Переважаючими являються вітри північно-західного і південно-східного напрямку. 

Середня річна швидкість вітру складає 3,0 м/с. 

Ґрунти дерново-підзолисті, сірі лісові, темно-сірі опідзолені поширені по всій території 

району, лучні, торфові і болотні в заплавах річок. 
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Метеорологічні характеристики, що визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.  
Кліматологічна характеристика і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 

шкідливих речовин в атмосферному повітрі, приведені в наступній таблиці у відповідності 

до довідки Чернігівського обласного центру з гідрометеорології від від 10.04.2019. № 05/454 

(копія довідки представлена у додатку 8). 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого 

місяця року, Т, 
о
С 

27,2 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для 

котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, 
о
С 

- 7,9 

Середньорічна роза вітрів, %  

П 9 

ПС 10 

С 11 

ПдС 15 

Пд 11 

ПдЗ 12 

З 16 

ПЗ 16 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

перевищення якої складає 5%, м/с 
4-5 

Відомості щодо стану забруднення атмосферного повітря в районі розміщення об’єкта 

планової діяльності. 

Рівень фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для 

об’єкту проектованої діяльності прийнято згідно листа Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської ОДА від 11.04.2019 № 06-20/940, копія якого представлена у додатку 

9, наведені в наступній таблиці: 

Умовні координати 

розрахункового 

прямокутника 

1000х1000 

 

 

 

 

 

Назва забруднюючої речовини 
Фонова концентрація 

мг/м
3
 частка ГДК 

Діоксид азоту 0,02 0,1 
Речовини у вигляді твердих 

суспендованих частинк 0,05 0,1 

Ангідрид сірчистий 

 
0,02 0,04 

Вуглецю оксид 0,4 0,08 

 

3.3. Гідрогеологічні умови. 

Місце розташування об’єкту планованої діяльності – Придніпровська низовина, яка 

знаходиться на другій терасі р. Дніпро та являє собою пласку рівнину з незначним ухилом на 

захід. 

Русловий ставок в м. Носівка знаходиться в басейні замкнутого водного об’єкту 

природнього походження, який займає незначну частину великої Придніпровської низовини.  

Водорозділ басейну слабовиражений.  

Загальний рельєф характеризується як рівнинний, перепад відміток складає 2-3м, на 

ньому безсистемно розташовані піщані пагорби, а також неглибокі улоговини блюдцеподібні 

пониження.  

Русловий ставок в межах ділянки вишукувань  знаходиться на руслі р.Носівочка, яка 

тече з півдня на північ, ширина руслового ставка змінюється від 30м до 80м. Схили русла 

ставка частково укріплені залізобетонними плитами, частково поросли лозою та чагарником,  

а русло ставка  - очеретом, лозою та осокою.  

Абсолютні відмітки ставка 120,50-121,20м, висота схилів ставка змінюється від 1,5м до 

3,0м (123,50-125,05м абсолютні відмітки).  
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Живлення вод руслового ставка відбувається: 

- Шляхом інфільтрації атмосферних опадів; 

- Поверхневими водами під час повеней; 

- За рахунок перетікання із суміжних водоносних горизонтів. 

Річний хід рівня води у водоймі характеризується чітко вираженим весняним підйомом, 

який має затяжний характер, порівняно стійкий нетривалий період низьких рівнів літньо-

осінньої межені і незначний підйом в період перед льодоставом і перед зимою.  

За результатами виконаних робіт у товщі ґрунтів, які приймають участь у геологічній 

будові ділянки, виділені піски Полтавського ярусу третичного періоду, які перекриті товщею 

четвертинних валунних глин, льосів та супісків пилуватих сірих. Літологічно це переважно 

піски та супіски, що легко розмиваються. 

Геологічна  будова до розвіданої глибини 5,0 м має наступний вигляд: 

- сучасні озерно-болотні відклади (І-b IV) представлені слабозаторфованим 

грунтом супіщаного складу потужністю до 1,2м; 

- верхньочетвертинні алювіальні відклади –(а III) представлені піском мілким 

потужністю 0,5-1,0м, супіском пластичним потужністю 1,2-2,5м, піском пилуватим 

потужністю понад 1,5м. 

Підошви верхньочетвертинних алювіальних відкладів виборками не досягнуто. 

Під час вишукувань в період літньої межіні (серпень, 2017року) рівень ґрунтових вод 

залягає 3,5м від поверхні землі. Максимальний підйом ґрунтових вод може досягати 2,0-

2,5м, а зниження 1,0-1,5м від зафіксованого. 
За хімічним складом ґрунтові води та води руслового ставка гідрокарбонатно-

кальцієві, прісні, лужні, за ступенем агресивної дії водного середовища на бетонні 

конструкції не агресивні.  

3.4. Рибогосподарська характеристика руслового ставка на річці Носівочка. 

Управлінням Державного агенства рибного господарства у Чернігівській області 

надано рибогосподарську характеристику руслового ставка на річці Носівочка в межах міста 

Носівка Чернігівської області, копія якої представлена у додатку 10. 

Ступінь заростання руслового ставка повітряно-водною рослинністю  незначна (очерет 

звичайний, рогіз вузьколистий, сусак) складає біля 5%. 

Ступінь заростання зануреною рослинністю (рдесники, гречиха земноводна) досягає 

20%. 

Ставок русловий на річці Носівочка в адмінмежах м. Носівка – не відноситься до 

особливо цінних нерестовищ. 

Зимівля риби відбувається по всій протяжності водойми на поглиблених ділянках. 

Нерест риб та та нагул молоді відбувається на мілководних ділянках водойми, де 

розвинена вища водна рослинність. 

В забезпеченні біотопів для реалізації вимог до критичних переходів життєвого 

циклу риб, значення руслового ставку на р. Носівочка в межах м. Носівка може бути 

визначено, як несуттєве.  

Водойма використовується тільки для безоплатного любительського рибальства. 

У ставку мешкає 7 видів риб, що належать до 3-х родин, більшість яких мають 

господарське значення. 

Види риб представлені: карась сріблястий, верховодка, плітка, краснопірка, короп, 

в’юн, окунь. 

Фітопланктон представлений 14 видами, серед яких переважають зелені водорості. 

Діатомові і синьозелені водорості мають значно менше значення. Домінуючою групою 

водоростей були представлені р.Mougeotia. 

Зоопланктон – у складі відмічаються представники 19 видів. Домінуючими 

представниками зоопланктону, цінні в кормовому відношенні, є гіллясті ракоподібні. 

Веслоногі ракоподібні мають значно менше значення. Домінуюче значення серед 

гіллястовусих ракоподібних мають: Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia sp., Bosmina 

longirostris, серед веслоногих представників: Cyclops, серед коловерток Brachionus 

calyciflorus. 

Макрозообентос – кормовий зообентос представлений переважно личинками 

Chironomidae, серед молюсків зустрічаються Dreissena polymorpha. 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ. 

 

При реалізації планованої діяльності щодо реконструкції руслового ставка на річці 

Носівочка з метою покращення його санітарно-екологічного та технічного стану можливі 

наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля: 

Здоров’я населення. 

Згідно зі ст. 88 одного кодексу України ширина прибереежнї захисної смуги р. 

Носівочка – 25 м, яка є природоохоронною територією з обмеженням господарської 

діяльності. 

Експлуатація об’єкту планованої діяльності не призведе до негативної дії на стан 

здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на навколишнє соціальне 

середовище. 

Житлова забудова знаходиться на віддалі близько 100 м від тимчасових джерел 

забруднення атмосфери – будівельних машин та механізмів в період проведення  

будівельних робіт, концентрації забруднюючих речовин з врахуванням фонового рівня 

забруднення в межах встановлених гранично допустимих концентрацій (ГДК) 

забруднюючих речовин, а це означає що об’єкт не чинитиме негативного впливу на здоров’я 

і умови проживання населення. 

Стан фауни, флори, біорізноманіття. 

На період експлуатації об'єкта планової цільності негативного впливу на рослинний та 

тваринний світне не очікується. 

В зоні впливу об’єкта відсутні об’єкти природно- заповідного фонду і територій, 

перспективних для заповідання (зарезервованих з цією метою), наземних, водних і 

повітряних шляхів міграції тварин. 

Проведення робіт, що пов'язані з розробкою ґрунтів на акваторіях, призводить до зміни 

екологічної обстановки у водоймі та негативно впливає на гідробіонтів. 

Внаслідок роботи землерийної техніки відбувається порушення екологічного стану 

водойми: збільшується концентрація завислих мінеральних речовин в товщі води, 

змінюється колір і прозорість. 

В багатьох випадках, ґрунти що вилучаються під дією антропогенних факторів мають 

різну ступінь забруднення. При їх вилученні інтенсивність забруднення та його якісні 

характеристики можуть бути посилені в районі будівництва і розповсюдженні на 

прилягаючих ділянках, що призводить до зміну стан водного середовища, зміни екологічного 

стану водойми. 

Всі види забруднення, які спостерігаються при виконанні робіт, поділяються на фізичне, 

хімічне, мікробіологічне та екологічне. 

Фізичне забруднення з`являється внаслідок гідромеханізованих робіт по видаленню 

ґрунту і виникнення мутності, що призводить до змін електропровідності, оптичної якості 

води, погіршення умов дихання гідробіонтів, механічному ураженню їх покриву, та загибелі 

ряду видів, порушенню умов відтворення іхтіофауни. 

Хімічне забруднення (нафтопродуктами, детерегентами, пестицидами, важкими 

металами та інш.) – найбільш потужне за своєю дією, яке змінює склад води та пригнічено 

діє на біоценоз. В його процесі порушуються умови дихання, функції розмноження, 

харчування організмів, спостерігається дія «опіку», що проявляється в порушенні цілісності 

покриву тіла. Хімічне забруднення викликає порушення фотосинтезуючої діяльності 

рослинних організмів. 

Мікробіологічне забруднення проявляється в збільшенні колі-індексу, загального 

мікробного числа, сапробності водойм. За деяких умов цей вид забруднення може бути дуже 

небезпечним для людини.  

Проведення робіт, пов’язаних з вилученням ґрунту, негативно впливає на санітарно-

біологічний стан вод, які знаходяться нижче за течією від працюючих механізмів, особливо в 

літній період. 

Екологічне забруднення – проявляється в подавлені у біоценозу окремих цінних видів 

організмів та пригнічуючи діє на навколишнє середовище. 
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Рибогосподарська цінність водойм визначається наявністю місць нересту, нагулу риб, 

шляхів міграції плідників та скочування молоді.  

Крім того, безхребетні та мікроорганізми, водорості та вища водна рослинність 

виконують важливу роль в процесах самоочищення водойм. 

Проведення робіт на акваторіях водойм порушує природні умови існування і 

відтворення риб та інших гідробіонтів, що наносить збитки рибним запасам. 

Такі роботи негативно впливають на розвиток ряду організмів фіто-, зоопланктону, 

бентосу; деякі види риб зникають зі складу біоценозу під дією підвищеної мутності та 

забруднення токсикантами, другі зменшують свою чисельність та біомасу, порушуються 

цикли їх розвитку та ріст.  

Значна частина кормових організмів, особливо донних, знищується, що погіршує умови 

нагулу молоді та дорослих особин. 

В результаті роботи гідромеханізмів відбувається збільшення концентрації зважених 

мінеральних речовин у товщі води, утворення підвищеної мутності, що насамперед діє на 

якість води, змінює її колір та  прозорість. 

Гранична концентрація зважених речовин для фітопланктону складає 25мг/л, 

зоопланктону – 20мг/л, бентосу 25мг/л. 

Безпосередньо на іхтіофауну впливають зважені речовини, концентрація яких більше 

30мг/л. 

Частки зважених речовин розбивають крупні клітки і колонії фітопланктону, що 

призводить до його загибелі, засипають природні види водоростей, збільшують швидкість 

осадження планктонних форм. В зоопланктоні проходить руйнування літоральних 

комплексів з порушенням циклічності розмноження та погіршенням умов харчування, що 

призводить до їх загибелі. 

Зважені речовини пошкоджують організми зі слабким апаратом коло обертання, 

шипуваті форми ротарного та рачкового планктону. У рачків-фільтраторів засмічується 

також фільтраційний апарат. Все це призводить до якісних змін та кількісному зменшенню 

кормової бази риб. Деякі види переходять до розряду рідкисних і навіть випадають зі складу 

зоопланктону. Зоопланктон на ділянках річок з підвищеним складом зважених речовин 

значно біднішим в якісному та кількісному відношенні.  

Більш за все при намиванні ґрунту страждає бентос. Зняття ґрунту веде до 

переформування біоценозів, порушує їх структуру, робить організми нестійкими до 

виживання. 

Зниження чисельності, біомаси та видового складу бентосу пов’язано з прямою дією 

зважених речовин: на трофність субстрату, умови дихання та пошукові функції організмів.  

У воді з підвищеним складом зважених речовин зникають гаммариди, зменшується 

видова різноманітність та чисельність хірономід, в той час, як кількість олігохет 

збільшується.  

Внаслідок дії негативних факторів будівництва частина риб може загинути, а решта 

буде вимушена покинути акваторію в місці проведення робіт. 

У першу чергу збільшення зважених речовин діє на мальків та личинок, що мають 

більш слабкий розвиток організму у порівнянні з дорослими особинами. У плідників риб в 

зоні проведення гідро-механізованих робіт відбуваються морфометричні зміни організму, 

зменшення вагових та розмірних показників, плодючості.  

Пошкодження нерестового субстрату приводить до знищення традиційних місць 

нересту риб, зниженню ефективності розмноження. Дно на пошкоджених площах 

нерестовищ замулюється, захаращується залишками рослинності. 

Ступінь дії на екосистему залежить від району будівництва (рибогосподарського 

значення даної ділянки водойми), часу і засобів проведення робіт. 

 

З метою зниження негативного впливу будівельних робіт на біоценози водойм 

планованою діяльністю передбачається: 

- виключення проведення робіт з нерестовий період та в період нагулу молоді,  

- визначитись із очікуваним обсягом збитків рибному господарству України під час 

проведення робіт на землях водного фонду та повністю їх компенсувати до початку 

проведення робіт. 
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Землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) - вплив прийнятний; планована 

діяльність на землях водного фонду не передбачає вилучення земельних ділянок, передачу в 

тимчасове користування, зміни цільового призначення та форми власності не 

передбачається;  

Грунт - потенційний вплив планованої діяльності в період експлуатації на ґрунти не 

передбачається; ряд передбачених заходів дозволять зберегти рослинний шар грунту на 

площі підсипання території та її планування та запобігти забрудненню ґрунту під час роботи 

будівельних машин та механізмів, утворенні відходів;  

Вода - планована діяльність не передбачає скидання забруднених стічних вод в 

поверхневі водні об’єкти, а також в підземні водоносні горизонти; скаламучена вода після 

завершення робіт та розбавлення природним стоком призведе до початкового стану річки; 

згідно зі ст. 88 одного кодексу України ширина прибереежнї захисної смуги р. Носівочка – 

25 м, яка є природоохоронною територією з обмеженням господарської діяльності.; 

планована діяльність не суперечить вимогам ст. 89 «Обмеження господарської діяльності в 

прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах»; 

Атмосферне повітря – вплив тимчасовий під час будівництва; забруднення атмосфери 

при експлуатації об'єкту планованої діяльності стаціонарними джерелами не передбачається; 

викиди від експлуатації будівельних машин та механізмів, які викидаються в атмосферне 

повітря є технологічно-залповими та виконуються по виробничій необхідності; забруднення 

атмосферного повітря носить тимчасовий характер; 

Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) - 

негативних впливів не передбачається; змін мікроклімату в результаті планованої діяльності 

не очікується; в результаті експлуатації об’єкту відсутні виділення теплоти, інертних газів, 

вологи; особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні; 

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину - 

негативних впливів не передбачається; робчищення проводяться в межах водного об’єкту, 

планувальні роботи на землях водного фонду без втручання в геологічну будову – без риття 

траншей та котлованів; земельна ділянка планованої діяльності розташована впритул до 

об’єкта археології, що потребує з боку органів виконавчої влади у сфері охорони культурної 

спадщини забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини та заборони будь-якої 

діяльності, що створює їм загрозу; 

Ландшафт – планування укосів під час будівництва, під час експлуатації - негативних 

впливів не передбачається; 

Соціально-економічні умови - позитивний вплив; реалізація запланованих рішень 

дозволить покращити санітарно-екологічний та технічний стан руслового ставка на річці 

Носівочка; експлуатація запроектованого об’єкта не призведе до негативної дії на стан 

здоров’я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та на навколишнє соціальне 

середовище в цілому. 

 

5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та 

чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності - 

транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, 

тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який 

опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, 

середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і 

негативний вплив) зумовленого: 

5.1 виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої 

діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої 

діяльності. 

Планованою діяльністю передбачаються наступні роботи: 

- зняття рослинного шару ґрунту в місцях підсипання берега; 

- реконструкція (розчищення) руслового ставка на річці Носівочка в три черги; 

- демонтаж залізобетонних плит кріплення укосів з наступним їх поверненням 

після підсипання та планування; 



 

20 

 

- розрівнювання ґрунту на прилеглій території; 

- повернення рослинного шару грунту; 

- посів насінням багаторічних трав на укосах вище рівня води, та на ділянці 

розрівнювання. 

5.2. Величини та масштаби впливу (площа території та чисельність населення, які 

можуть зазнати впливу). 

Об`єкт реконструкції руслового ставка передбачається в адміністративних межах м. 

Носівка, площа якого становить Носівка – 26,85 км
2
, чисельність населення – 13723 чоловіки. 

Оцінка впливу об’єкту проектованої діяльності на природне середовище виконана на 

підставі опису технічного процесу, визначених у попередні розділах екологічних 

компонентів. 

Очікувані впливи планованої діяльності тільки в період проведення будівельних робіт  

- вплив на повітряне середовище - викидів забруднюючих речовин та звуковий тиск:  

- Значимість впливу – низька; 

- Вид впливу – прямий; 

- Заходи по пом’якшенню впливу - застосування сучасного технологічного 

обладнання та застосування технологічного обладнання з низькими шумовими 

характеристиками; 

- Опис впливу - залишковий плив на атмосферне повітря; 

                                 залишковий вплив звукового тиску на атмосферне повітря; 

- Значимість по компонентам - значимість впливу – низька. 

Значимість остаточних впливів оцінюється на основі вірогідності впливу і наслідків 

впливу, в основу яких покладені визначення трьох основних параметрів: просторового 

масштабу впливу, часового масштабу впливу і інтенсивності впливу та зведені в наступні 

таблиці:  

 
Опис залишкового впливу 

 

Градація 

впливу 

Зона дії впливу 

 Визначення просторового масштабу впливу об’єкту планованої діяльності 

 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 

Локальний 

вплив 
Площа впливу до 1 км

2
 

Визначення часового масштабу впливу об’єкту  планованої діяльності 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 

 

Тичасовий 

Вплив 

 

Влив протягом тривалості 

будівництва – 3 місяці 

 Визначення величин інтенсивності впливу об’єкту планованої діяльності 

 пла 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 
Незначна дія 

Зміни в природному середовище 

не перевищують межі природної 

мінливості. 

 

Назва компоненту природного 

середовища 

Категорія впливу Категорії значимості 

Просторовий 

масштаб 

впливу 

Часовий масштаб 

впливу 

Інтенсивність 

впливу 
Значимість 

Вплив на якість атмосферне 

повітря 

Локальний 

 

Незначна дія  

 

Незначна 

 

Влив низької значимості 

 

 

5.3. Використання природних ресурсів у процесі провадження планованої 

діяльності зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття. 

Проведення будівельних робіт з розчищення руслового ставка здійснюватиметься на 

землях водного фонду р.Носівочка в адміністративних межах м. Носівка. 

Планованою дільністю передбачається планування території, з використанням 

вийнятого при розчищенні водойми грунту, додаткового завезення грунту не передбачається. 

Планованою діяльністю передбачені заходи щодо збереження рослинного шару грунту 

потужністю 0,1 м з площі розрівнювання (8000 м
2
) обсягом 1200 м

3
, з наступним його 

використанням на озеленення узбережжя р. Носівочка; загальна площа озеленення – 5800 м
2
. 

Для водопостачання в період будівництва передбачається застосування привізної води. 
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Потреба у водопостачання на період проведення будівельних робіт складатиме 0,25 

м
3
/добу, 0,0165 тис.м

3
 за період проведення робіт (3 місяців). 

 

5.4. Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумових, вібраційних, 

світлових, теплових та радіаційних забруднень, випромінення та інших факторів 

впливу, а також при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами. 

5.4.1. У результаті виконання підготовчих і будівельних робіт. 

5.4.1.1. Опис і оцінка можливого впливу на атмосферне повітря – утворення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин є:  

- працюючі двигуни автотранспортних засобів, зайнятих на будівництві,  

- планування поверхні берега,  

- здійснення електрозварювальних робіт. 

Потреба в основних будівельних машинах і механізмах обґрунтована в робочому 

проекті та наведена в наступній таблиці: 

 
 

№/№ 

п.п. 

 

Назва та  

основні технічні дані 

Загальна 

кількість 

маш.год. 

 

 

Один. 

вимір. 

 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

1. Бульдозер ДЗ-29 

 
988,6 шт. 1 

2. Бульдозер ДЗ-53 835,8 шт. 1 

3. Вантажний автомобіль 1180 шт. 2 

4. Кран гусеничний 54,34 Шт. 1 

5. Автокран стріловий 1,1 шт. 1 

6. Землесосний плавснаряд 1682,27 шт. 1 

 

Земляні роботи: виїмка 52082 м
3
, зняття рослинного шару грунту обсягом 1200 м

3
. 

Час роботи будівельних машин та механізмів та потреба в паливі та інших ресурсах 

обґрунтовано в робочому проекті. 

Підсумкова витрата:  

- енергоносіїв – дизельного палива – 62,5 т, бензину 1,44 т, 

- електродів типу Э42- 0,003 т.  

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря при 

роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів. 

Вплив тимчасовий. 

Викиди забруднюючих речовин вихлопних газів при роботі ДВЗ будівельних машин та 

механізмів виконано з використанням методики розрахунку «Методика расчета выбросов 

загрязняющих веществ передвижными источниками» (ОАО «УкрНТЕК» 2000), 

«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» (Минстройматериалов, 1985, ЗАО 

«НИПИОТСТРОМ»). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 

використання палива автотранспортом юридичних осіб здійснюється за формулою: 

Вjікm  = Мікm  ×Кпвjік, де:  

Вjiкm – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива і-го виду к-ю 

групою автотранспорту; 

Мікm – обсяги спожитого палива і-го виду к-ю групою автотранспорту; 

Кпвjік – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини від використання палива і-го виду к-

ю групою автотранспорту (таблиця Г.12 етдики ..», парникові гази за даними 

Держстатистики України). 

Витрата палива в кг/год взяті за технічними характеристиками техніки.  
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Результати кількості викидів забруднюючих речовин при роботі ДВЗ будівельних 

машин та механізмів наведені в наступних таблицях. 

 

 

Кількість максимально разових викидів забруднюючих речовин, яка буде працювати 

одночасно, кількість викидів яких буде використано в розрахунках розсіювання, як момент 

найбільшого навантаження на повітряне середовища на об’єкті планованої діяльності 

прийнята при роботі одночасно працюючої будівельної техніки під час будівництва: 

земснаряд – 1 шт; бульдозер – 2 шт.  

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від процесів проведення земляних робіт. 

Розрахунок проводимо для робіт, пов’язаних із зніманням рослинного шару грунту, 

виїмка при розчищенні руслового ставка із застосування земснаряду передбачає 

переміщення обводненої пульпи за допомогою пульпопроводу, викиди пилу відсутні. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від процесів проведення земляних робіт із 

зрізування рослинного шару грунту та переміщення його у бурти для тимчасового зберігання  

виконаний з застосуванням наступних методик: 

- «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников в атмосферу» (Донецк, “УкрНТЕК” 1998),  

- «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» (Минстройматериалов, 1985, ЗАО 

«НИПИОТСТРОМ», Новороссийск, 2000). 

Розрахунок максимально разових викидів пилу неорганічного проводиться за 

формулами: 

Мсек = Р1× Р2 × Р3 × Р4  × Р5 × Р7 × Р8  × Р9  ×В1 × Gгод × 10
6
/3600, г/с  

Розрахунок валових викидів пилу при виймально-навантажувальних роботах піщано-

гравійної суміші проводиться за формулою: 

Прік = Р1× Р2 × Р3 × Р4  × Р5 × Р7 × Р8  × Р9  ×В1 × Gрік, т/рік, де 

Р1 (k 1)  - вагова частина пилової фракції у матеріалі; 

Р2 (k 2)- частина пилу (від усієї ваги пилу), яка переходить в аерозоль; 

  Валові викиди, т/рік 

ДВЗ карбюраторні ДВЗ дизельні Разом 

1 2 3 4 5 

337 Вуглецю оксид 0,864 6,25 7,114 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 0,144 1,875 2,019 

301 Азоту діоксид 0,0576 2,5 2,56 

328 Сажа 0,00084 0,01 0,01084 

330 Ангідрид сірчистий 0,00288 1,25 1,25288 

703 Бенз(а)пiрен 0,0000003 0,00002 
0,0000203 

410 Метан 0,001 0,016 0,017 

 Вуглекислий газ 4,58 195,1 199,68 

 Оксид азоту 0,00005 0,008 0,00805 

  Максимально разові викиди, г/с 

Земснаряд 

 

Бульдозер 
ДЗ-29 

Бульдозер 
ДЗ-53 

Разом 

1 2 3 4 4 5 

337 Вуглецю оксид 0,164 0,32 0,32 0,804 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 0,049 0,096 0,096 0,241 

301 Азоту діоксид 0,066 0,13 0,13 0,326 

328 Сажа 0,0002 0,0005 0,0005 0,0012 

330 Ангідрид сірчистий 0,032 0,064 0,064 0,16 

703 Бенз(а)пiрен 5,2*10
-7 

1,0 *10 
-7

 1,0*10 
-7

 7,2*10
-7 
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Р3 (k 3) – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 

Р4 (k 4) – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захисту складу від 

зовнішнього впливу, умови пилоутворення; 

Р5 (k 5) – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 

Р7 (k 7) – коефіцієнт, що враховує величину часток матеріалу; 

Р8 – поправочний коефіцієнт для різних матеріалів в залежності від типу грейфера, при 

використанні інших типів перевантажувальних пристроїв Р 8 = 1; 

Р9 – поправочний коефіцієнт при потужному залповому скиданні матеріалу при 

розвантаженні автосамоскиду. Приймається 0,2 при скиданні матеріалу вагою до 10 т, і 0,1 – 

понад 10 т. Для інших неорганізованих джерел, коефіцієнт Р9 =1; 

В1 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипу матеріалу; 

G – обсяг породи, що переробляється протягом години або протягом періоду виконання 

земляних робіт (потужність вузла пересипання), тонн/год, тонн/рік; 

Gгод, Gрік, - продуктивність завантаження копалин протягом години, т/год та обсяг 

завантаження копалин протягом року, т/рік, відповідно. 

Вихідні дані та результати розрахунків зведено в таблицю. 

 

Визначення кількості викидів пилу при розробці рослинного шару грунту. 

№ 

п/п 

 

Найменування показника 

Один. 

виміру 

Розробка рослинного 

шару грунту 

1 2 3 4 

1 С1 - коефіцієнт, що враховує середню 

вантажопідйомність одиниці автотранспорту у матеріалі 

б/в 0,04 

2 Р2 (k 2)- частина пилу (від усієї ваги пилу), яка 

переходить в аерозоль 

 

б/в 0,01 

3 Р3 (k 3) - коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні 

умови 

 

б/в 1,2 

4 Р4 (k 4) - коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь 

захисту складу від зовнішнього впливу, умови 

пилоутворення; 

 

б/в 1,0 

5 Р5 (k 5) - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу б/в 0,1 
6 Р7 (k 7) - коефіцієнт, що враховує величину часток 

матеріалу 

б/в 0,4 

7 Р8 - поправочний коефіцієнт для різних матеріалів 

 

б/в 

 

1 

 8 Р9 - поправочний коефіцієнт при потужному залповому 

скиданні матеріалу при розвантаженні автосамоскиду 

б/в 1 

9 В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипу матеріцалу 

 

 

б/в 0,4 

10 Gгод - кількість грунту, що переробляється т/год 2,0 

11 Gpiк - кількість грунту, що переробляється за період 

проведення робіт 

м
3 

т 
1200 

2160 

12 Мсек - викиди ЗР г/сек 0,0042 

13 Прік  викиди ЗР за період проведення робіт т 0,016 

 

Розрахунок викидів ЗР при проведенні зварювальних робіт. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в процесі зварювання металевих 

конструкцій прийняті згідно Збірника показників емісії (питомі викиди) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, розділ V-4 (Донецк – 2004).  

Питомі викиди ЗР прийняті згідно V-4 сборника показателей эмиссии (удельные 

выбросы) загрязняющих  веществ в атмосферный воздух различными предприятиями» 

(Донецк – 2004): 

 

Розрахунок викидів ЗР за формулами: 

G = k
x
 ∙B ∙ 10

-3
т/рік, де 
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-В - витрата електродів, зварювального дроту за рік, т/рік; 

- k
x
 - питомий показник виділення інгредієнту “х" кг/т, додатків А-В методики. 

максимальний викид (г/с) 

Максимально разові викиди 

                            1 

М.= Bτ ∙  k
x
  --------------, г/с 

                    τ* 3600 

де:ВТ - витрата електродів, зварювального дроту за найбільш напружену зміну, інший 

проміжок часу т, кг 

τ - час проведення зварювальних робіт - тривалість зміни, годин;  

k
x
 - питомий показник виділення інгредієнту “х" г/кг, що визначається згідно додатку А 

(табл.V-1). 
 

Назва зварювального 

матеріалу 

Кількість видалених ЗР г/кг  

Тверді частки Газоподібні 

компоненти 

Заліза(ІІІ) 

оксид Fe2O3 

Марганцю 

оксид MnO2 

Кремнію 

оксид CіO2 

Фториди  Водень 

фтористий 

HF 

Э42 (УОНИ 13/45) 

0,003т 

10,69 0,51 1,40 1,40 1,00 

г/с 0,00148 0,000071 0,00019 0,00019 0,00014 

т/рік 0,000032 0,0000015 0,0000042 0,0000042 0,0000042 

 

Обґрунтування рівнів допустимих викидів об’єкту проектованої діяльності. 

Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок  приземних  концентрацій проводиться для 

забруднюючих речовин, що викидаються, для яких виконується умова: розрахунок 

приземних концентрацій виконується для інгредієнтів, якщо кількість викидів від всіх 

джерел, віднесених до ГДК більше параметра Ф, відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86.  

М/ПДК > Ф, Ф = 0,01 х Н , при  Н>10м; Ф = 0,1, при  Н<10м, де:  

М - сумарне значення викиду, г/сек.,  

ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м
3
;  

Н - висота джерел викиду, м. 

Сумарні викиди забруднюючих речовин наведені в наступній таблиці: 

Код 

речов

ини 

 

Найменування 

забруднювальної 

речовини (ЗР) 

 

Кількість викидів ЗР 

Гранично 

допустима 

концентрація 

ЗР ГДК 

мг/м
3 

 

 

М/ГДК 

Доцільність 

РР 

Ф=0,1 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

337 Вуглецю оксид 0,804 7,114 5,0 0,16 Доцільно 

2754 Вуглеводні 

граничні С12-С19 

0,241 2,019 1,0 0,205 Доцільно 

301 Азоту діоксид 0,326 2,56 0,2 1,09 Доцільно 

328 Сажа 0,0012 0,01084 0,15 0,007 Не доцільно 

330 Ангідрид 

сірчистий 

0,16 1,25288 0,5 0,2 Доцільно 

703 Бенз(а)пiрен 7,2*10
-7 0,0000203 0,1мкг на 100 м

3 0,00003 Не доцільно 

410 Метан 0,0013 0,017 0,3 0,00003 Не доцільно 

 Вуглекислий газ 17,4 199,68 - - Не доцільно 

 Оксид азоту 0,0007 0,00805 
-
- - Не доцільно 

123 Заліза оксид 0,00148 0,000032 0,04  0,037 Не доцільно 

143 Марганець  0,000071 0,0000015 0,01 0,007 Не доцільно 

324 Кремнію оксид 0,00019 0,0000042 0,02 0,01 Не доцільно 

342 Водень фтористий 0,00019 0,0000042 0,02 0,01 Не доцільно 

2903 Пил неорганічний 0,0042 0,016 0,5 0,003 Не доцільно 
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В наступній таблиці приведені характеристики забруднення атмосферного повітря за 

результатами розрахунків розсіювання, які наведені в додатку 11. 

 

Код  

р-ни 

 

 

 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

 

 

 

ГДК, 

ОБУВ 

мг/м
3
 

 

 

 

Фонова 

концентрація 

Концентрації ЗР 

приземному шарі 

атмосфери на межі 

житлової забудови 
мг/м

3
 

 

 

в долях 

ГДК 

 

 

в частках ГДК в мг/м
3
 

301 Азоту діоксид  0,2 0,02 0,1 0,1 0,02 
330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,02 0,04 0,04 0,02 
337 Оксид вуглецю  5,0 0,4 0,08 0,08 0,4 

 Група сумації речовин одно- 

направленої дії NO2+SO2 

   0,108  

 

Максимальні концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати їх гранично 

допустимі концентрації. 

Для неорганізованих джерел, нормативи не встановлюються, регулювання викидів від 

цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного процесу та 

управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання викидів забруднюючих 

речовин від неорганізованого джерела забруднення атмосферного повітря. 

Оцінка можливого впливу на атмосферне повітря в період проведення будівельних 

робіт - викиди забруднюючих речовин в період будівництва – в межах встановлених 

гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць, які затверджені Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України від 

03 березня 2015 року. 

 

5.4.1.2. Опис і оцінка можливого впливу на водні ресурси). 

Для водопостачання передбачається застосування привізної води та застосування 

біотуалету; вплив контрольований. 

Період будівництва складає 6 місяців – 66 днів та 22 дні на місяць. 

Роботи здійснюються у 1 зміну при максимальній кількості працюючих 10 чол. 

Для водопостачання в період будівництва передбачається застосування привізної води 

та застосування біотуалету; вплив контрольований. 

Витрати води на господарсько-побутове та виробниче споживання: 

Qдоба = Σ qі х Ni х 10 
-3

, де 

Qдоба – обсяг господарсько-питного та виробничого споживання за добу, м
3
/добу; 

qі – нормативні витрати води на 1 працівника на добу, л/люд. (ДБН В.2.5-64:2012); 

N – кількість працюючого персоналу в зміну. 

Розрахунок максимальних добових та місячних показників витрат води на 

будівельному майданчику наведені в наступній таблиці: 

 

Показник  Кількість,  

 зміни  

Норма  

витрат 

води, 

м
3
/добу 

Загальний 

показник, 

м
3
/добу 

 

Кількість 

днів 

роботи  

Загальний 

показник, 

тис. 

м
3
/період 

Загальний  

показник,  

тис. м
3
/міс. 

Працівники, 

в т.ч.  

10 х 1  0,24 66 0,0158 0,0053 

ІТР 1х 1 0,015 0,015    

Робітники  9х 1 0,025 0,225    

Всього      0,0158 0,0053 

Рідкі побутові відходи (господарсько-побутові стічні води) під час будівництва 

вилучатимуться з місць їх накопичення із застосуванням асенізаційних машин з подальшим 

очищенням на існуючих міських каналізаційних спорудах. 

Очікувані концентрації забруднюючих речовин у стічних водах під час будівництва 

зведені в наступну таблицю: 

 



 

26 

 

Категорія 

стічних вод 

Витрати 

стічних 

вод, 

м
3
/доба 

Температур

а 
0
С 

Забруднюючі 

речовини 

Концентрація 

ЗР, мг/л 

Кількість 

ЗР, 

кг/доба 

Допустима 

концентраці

я ЗР, мг/л 

Господарсько

-побутові 

стічні води 

від 

будівельного 

персоналу 

0,24 20 БСК 270 0,065 270 

ХСК 450 0,11 675 

Завислі 

речовини 

300 0,072 300 

Хлориди 130 0,03 224,3 

Сульфати 150 0,036 336 

Азот амон. 10 0,0024 20 

Залізо заг. 0,2 0,00005 0,5 

Таким чином, очікувані концентрації забруднюючих речовин у стічних водах на 

будмайданчику відповідають встановленим гранично допустимим концентраціям. 

 

Планованою діяльністю в межах прибережної захисної смуги р. Носівочка (25 м) не 

передбачаються роботи, які суперечать вимогам вимогам статті 88 Водного кодексу України 

та статті 60 Земельного кодексу України: розорювання земель (крім залуження), садівництво 

чи городництва, зберігання та застосування гербіцидів, влаштування літніх таборів для 

худоби, будівництво будь-яких споруд, миття та обслуговування транспортних засобів та 

техніки, влаштування звалищ сміття, полів фільтрації, тощо. 

Планованою діяльністю передбачається облаштування зон відпочинку з встановленням 

елементів благоустрою (лав, кабінок перевдягання, навісів від сонця типу «грибок»), 

встановлення яких  відповідає вимогами ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» (Розділ 5. 

Благоустрій територій загального користування. Пункт 7. Пляжі) та не відносяться до 

об’єктів капітального будівництва.  

 

5.4.1.3. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

шумових, вібраційних, світлових, теплових та радіаційних забруднень, випромінення та 

інших факторів впливу 
В період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу буде працююча 

будівельна техніка. 

Перелік одночасно працюючої будівельної техніки під час будівництва: земснаряд, 

бульдозер (2 од.). 

Для визначення тимчасового впливу шуму при будівництві проведено акустичний 

розрахунок. Рівень звукового тиску визначено у розрахунковій точці на відстані 100 м від 

працюючої техніки. 

Для оцінки впливу шуму проведені розрахунки еквівалентного рівня шуму від роботи 

обладнання на межі житлової забудови. Максимально можливий рівень шуму може бути при 

одночасній роботі 4-х одиниць будівельних машин, з наступними типовими рівнями шуму: 

Земснаряд – L1 = 90 дБА.  1 од. 

Бульдозер – L2 = 91 дБА   1 од. 

Бульдозер – L3 = 91 дБА 1 од. 

Сумарний максимально можливий рівень шуму L∑ може скласти: 

 

 

=10·lg(10
9,0

 +10
9,1

+10
9,1

+)= 92,6 дБА. 

 

 

Для визначення рівня шуму на межі житлової забудови виконується розрахунок згідно 

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищ них територій». 

Октавний рівень звукової потужності в Дб джерел шуму на кар’єрі Lp = 95 Дб.  

Відстань до найближчого будинку житлової забудови складає 100 м. 

Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови від джерела шуму 

визначається за формулою: 

 3  

L∑ = 10·lg ∑ 10
0,1L

 

 n=1  

https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_b_2_2_5_2011/1-1-0-1033
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 Атер   А    Авідст    Апов    Апок    Аекр    Азел    Аобм    Авідб, дБа 

де  А - шумова характеристика,  

  Авідст  - поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між 

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБа; 

  Авідст      
             

           
 

r = 100 м; А=1,4 м; В=1,4 м. 

  Авідст       = 33 дБа. 

  Апов- поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в 

повітрі, дБа;  

  Апов    =5r/1000 = 5*100/1000 = 0,5 дБа. 

  Апок - поправка, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу 

покриття території, дБа;   Апок = 0. 

  Аекр - поправка, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху поширення 

шуму, дБа;   Аекр = 0. 

  Азел - поправка, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБа; 

  Азел = 0. 

  Аобм - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки, дБа;   Аобм = 0. 

  Авідб - поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 

внаслідок накладання відбитого звуку, дБа;   Авідб = 0. 

         = 92,6 – 33-0,5-0-0-0-0+0 = 59,1 дБа. 

Рівень шуму на відстані 100 м від ділянки будівництва становитиме на межі 100 м – в 

межах встановлених нормативів у відповідності до вимог ДСП 173-96 (       = 70 (вдень), 

       = 60 (вночі). 

Заходи щодо запобігання інтенсивного шумоутворення та ізоляції джерела шуму 

здійснюються безпосередньо на об’єкті планової діяльності. Будуть застосовані наступні 

заходи боротьби с шумом та вібрацією: 

- всі механізми будуть утримуватися в справному стані, їх шумові та вібраційні 

характеристики відповідатимуть технічним характеристика; 

- постійний контакт з вібруючими поверхнями виключається; 

- з метою профілактики шкідливого впливу вібрації працюючі будуть забезпечені 

засобами індивідуального захисту (взуття, рукавиці та ін.). 

Проведений розрахунок показує, що рівень звукового тиску у розрахунковій точці не 

перевищує нормативне допустимий рівень. 

Негативний вплив під час проведення будівельних робіт можна оцінити як помірний. 

Об`єкт проектованої діяльності не випромінює ультразвукові, електромагнітні або 

іонізуючі хвилі. Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів на навколишнє 

середовище проектом не передбачаються. 

Таким чином, виходячи з наведених оцінок впливу на природне середовище, вплив 

проектованої діяльності при будівництві є допустимим та контрольованим. 

 

5.4.1.4. Опис і оцінка можливого впливу – утворення та поводження з відходами. 

Здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

Згідно з диними Реєстру об’єктів оброблення та утилізації відходів (станом на 

01.09.2018)  підприємства-утилізатори, які мають право поводження з відходами: 

1. ПП «ДОН-БАС» (31819084); адреса: 14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. 

Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 41-а, корп.1 кв.5; 

2. ВАТ «Екологія» (02173816); адреса: 14010, м. Чернігів, вул. Попова, 2а; 

3. Полігон твердих побутових відходів м. Носівка D1; адреса: Чернігівська 

область, м.Носівка; власник Носівська міська рада Чернігівська обл., м. Носівка,  вул. 

Центральна, 2; 

4. Накопичувачі грязі полів фільтрації ТОВ "Носівський цукровий завод" D8; 

адреса: Чернігівська обл., м. Носівка; власник - ТОВ "Носівський цукровий завод", 

Чернігівська обл., м. Носівка,  вул. Заводська, 2. 
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Дані щодо очікуваних (розрахункових) обсягів усіх видів відходів, а також рішення 

щодо поводження наведені в наступній таблиці; код і найменування відходу прийняті згідно 

класифікатору відходів ДК 005-96, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту 

від 8.02.1996 №89.  

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів - під час продовження видобувних 

робіт очікується утворення 8 видів відходів, які ідентифіковані державним класифікатором 

відходів ДК 005-96 з віднесенням до 2 груп: 

відходи пов’язані з послугами транспорту (група 60) 

Код 6000.2.8.10 - масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані, відходи, які утворюються під час експлуатації транспортних засобів та 

перевезень; 

Промаслене ганчір’я 
При експлуатації кар’єрної техніки і механізмів, які споживають паливо, утворюється 

промаслене ганчір'я. Передбачається тимчасове зберігання відходів в металевих 

контейнерах.  

Відпрацьоване мастило 
Утворюється при експлуатації будівельних машин та механізмів. Збір відпрацьованих 

мастил передбачається виконувати на ремонтних майданчиках, чи станціях технічного 

обслуговування при проведенні технічного обслуговування та ремонту кар’єрної техніки. 

Масла та моторні мастила, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані - передбачено 

накопичувати на площадці з твердим покриттям в металевому резервуарі.  

 

Тверді побутові відходи 
Розрахунок нормативно допустимих обсягів утворення відходів. 

Розрахунок виконано згідно Наказу Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 22.03.2010 року №75 «Про затвердження рекомендованих норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів» та «Санитарных норм и правил на 

промьішленньїх предприятиях» М.83 (для робітників). Норма накопичення твердих 

побутових відходів для робітників на одне робоче місце становить 75 кг/рік або 0,205 

кг/день. Тверді побутові відходи передбачається збирати в контейнери для сміття і 

розміщювати на території проммайданчика. 

 

Норми утворення твердих побутових відходів при експлуатації зон відпочинку наведені 

в наступній таблиці:  

 

№ 

з/п 

 

Об'єкт утворення  

ТПВ 

 

Розрахунко

ва одиниця 

Норма утворення ТПВ на одну 

розрахункову одиницю 

 

Щільніс

ть, кг/м
3 

середньодобова середньорічна 

Л кг м
3 

кг 

1 Пляжі (в літній сезон 90 

дні/рік) 

м
2
  0,22 0,035 - - 160 

 

Відходи вигребу 
Санітарно-гігієнічне обслуговування працівників буде здійснено шляхом встановлення 

за межами ПЗС р. Носівочка кабінки біотуалету; фекальні відходи зберігаються в баку 

мобільної туалетної кабіни (МТК). 

Стоки з рукомийника передбачено зливати (за допомогою переносної ємності) у бак 

мобільної туалетної кабіни (МТК). Фекальні відходи та стічні води від рукомийника 

рекомендується обробляти препаратом «Септонік», що при контакті з природними відходами 

перетворює їх на стабільний осад. 

Договори щодо утилізації будуть укладатися Замовником після початку роботи на 

будівельному майданчику. 
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Обґрунтування повноти та достовірності кількісних даних, щодо утворення 

відходів.  

Розрахунок кількості твердих побутових відходів (код згідно ДК-005-96 – 

7720.3.1.01) виконаний за наступною формулою 

M = n × q×Т× 10
-3

,   

де: M – маса відходів, т/рік; 

q – питомий показник утворення відходів, кг/(рік · чол.), q = 0,205 кг/день на одного 

працівника, згідно ПКМУ № 1070 від 10.12.2008 р; 

n – кількість працівників, чол, n =10 люд. в зміну; 

Т - кількість діб на рік, на період експлуатації запроектованого об'єкта 120 днів 

M = (10× 0,205 × 66) × 10
-3  = 0,135 т/період проведення робіт. 

Утворені тверді побутові відходи накопичуються в контейнері з наступним вивезенням 

на полігон твердих побутових відходів м. Носівка D1 Носівська міська рада Чернігівська 

обл., м. Носівка,  вул. Центральна, 20 04061984. 

 

Розрахунок обсягів відпрацьованого мастила та змащувальних матеріалів 

будівельної та кар'єрної техніки (код згідно ДК-005-96 – 6000.2.8.10) виконаний за 

наступною формулою: 

Ммастила = ∑ G × kзл × 10
-3

 , т/рік,  

де: G - витратf мастила і змащувальних матеріалів за період роботи будівельної техніки, 

2813,6 кг; 

Кзл - коефіцієнт зливання відпрацьованого мастила, Кзл =0,9; 

ρпал  - середня щільність палива, кг/л. 

Відпрацьовані мастила та змащувальні рідини передбачено накопичити в герметичних 

ємностях на території підприємства підрядної організації та по мірі накопичення передавати 

спеціалізованому підприємству відповідно до укладених договорів. 

Розрахунок кількості відпрацьованих рушників технічних (ганчір’я, забруднене 

нафтопродуктами) виконаний з використанням питомих виробничих витрат, що затверджені 

та діють на підприємстві (код згідно ДК 005-96 - 7730.3.1.06, назва згідно класифікатора 

відходів ДК 005-96 - матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені). 

Розрахунок кількості відпрацьованих технічних рушників виконаний за наступними 

формулами: 

- утворення відходів в процесі обслуговування будівельної техніки: 

Мr = gr
кт

 × n × Вдп × 10
-3

, т/рік; 

- утворення відходів в процесі обслуговування автомобільної техніки: 

Мr = gr
ав

 × n × L/10000 × 10
3
, т/рік; 

де: g -питомий показник утворення відходу для будівельної та кар'єрної техніки, кг/л 

використаного палива; ρпалива - середня густина палива, бензину =0,76 кг/л, ДП =0,85 кг/л; 

Вдп  - планова кількість витрат дизельного палива, т/рік;  

gr
ав 

-питомий показник утворення відходу для автомобільної техніки, кг/10000 км 

пробігу; 

L - проектний обсяг пробігу одиниці одиниці j-ої автомобільної техніки, км, 

n - кількість одиниць автомобільної техніки, шт. 

Вхідні дані та результати розрахунків наведені в наступні таблиці: 

 

 

Найменування ЛВР 

Питомий показник 

утворення відходу, 

кг/л 

Річна витрата палива, 

т/період проведення робіт 

Кількість 

утворення відходу, 

т/рік 

Бензин 1,2 1,44 0,007 

Дизельне паливо 0,0001 62,503 0,006 

Всього   0,013 

 

Промаслене ганчір’я передбачено тимчасово зберігати в герметичних ємностях на 

території підрядного підприємства та по мірі накопичення передавати спеціалізованому 

підприємству відповідно до укладених договорів. 
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Визначення обсягів відходів огарків електродів: 

М=Вел х k х 10
-3

 = 3 х 0,07 х 10
-3

=0,00021  т. 

Передбачений повний збір та роздільне зберігання відходів залежно від виду та класу 

небезпеки. 

Зберігання відходів на території ПЗС р. Носівочка не передбачається.  

Відходи зберігатимуться на спеціально обладнаних майданчиках підрядної організації. 

Відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованій організації відповідно 

укладеного договору. 

При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів 

визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з відходами 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи». 

Вплив об’єкту в частині поводження з відходами оцінюється як екологічно 

допустимий. 

 

Очікуване утворення відходів наведено в наступній таблиці: 

 

Найменування 

відходу 

Код за ДК 

005-96 

Клас 

небез 

пеки 

Технологічний  

процес утворення 

відходу 

Обсяги 

утворення, 

тонн/рік 

Метод утилізації, 

розміщення 

1 2 3 4 5 6 

При експлуатації 

Відходи комунальні 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн 

7720.3.1.01 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Експлуатація зон 

відпочинку 

 

 

 

 

 

 

 

6,93 

 

 

 

 

 

 

Вивезення на 

полігон ТПВ 

м. Носівка D1 

власник - 

Носівська міська 

рада Чернігівська 

області. 

При будівництві. 

Відходи комунальні 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн 

7720.3.1.01 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Життєдіяльність 

Працівників 

 

 

 

 

 

 

 

0,135 

 

 

 

 

 

 

Масла та мастила 

моторні, трансмісійні 

відпрацьовані або 

зіпсовані 

 

6000.2.8.10 

 

 

 

 

2 

 
Обслуговування 

будівельної 

техніки 

 

 

 

2,53 

 

Збираються та 

накопичуються в 

окремій 

герметичній тарі 

з подальшою 

передачею на 

підприємство-

утилізатор. 

Матеріали 

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 

7730.3.1.06 

 

3 

 

 

0,013 

Огарки електродів 

 

2820.2.1.20 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Зварювання 

елементів 

благоустрою 

 

0,00021 

 

Передача на 

пункти прийому 

ПАО «Чернігів-

Вторчермет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.4. Вплив на довкілля вібраційних, світлових, теплових та радіаційних 

забруднень, випромінення та інших факторів впливу. 

Об`єкт проектованої діяльності не випромінює ультразвукові, електромагнітні або 

іонізуючі хвилі. Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів на навколишнє 

середовище проектом не передбачаються. 

5.4.2.5. Вплив на рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти. 
Планованою діяльністю знесення зелених насаджень не передбачається. 

По закінченні робіт планується залуження укосів руслового ставка вище рівня води на 

площі 5800 м
2
. 

По закінченні реконструкції руслового ставка вплив на рослинний і тваринний не 

передбачається. 

Поряд та в межах території планованої діяльності відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду  
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В цілому робота з реконструкції руслового ставка не призведе до зменшення популяції 

диких тварин. Основний вплив буде здійснюватись при проведенні робіт з розробки грунтів 

на акваторії, що прихводить до зміни екологічної обстановки у водоймі на негативно впливає 

на гідробіонтів: збільшується концентрація завислих мінеральних речовин, змінюється колів 

і прозорість.  

Передбачаються компенсаційні заходи за втрату рибопродукції під час реконструкції 

об’єкта планованої діяльності. 

 

Втрати водних біоресурсів по причинам виникнення розподіляються на: 

- прямі – втрати загиблої риби, молоді, личинок та ікри, 

- опосередковані - втрати кормової бази. 

 

Розрахунки збитків водним біоресурсам. 

Розрахунки збитків, заподіяних водним біоресурсам внаслідок проведення будівельних 

робіт на русловому ставку на річці Носівочка в адміністративних межах м. Носівка виконані 

згідно з методикою «Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в 

результате строительства, реконструкции и расширения предприятий и сооружений и других 

объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах», 

утвержденная Министерством рибного хозяйства СССР 18.12.1989г., яка є чинною 

відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ. 

 

Вихідними даними для розрахунків є: 

- рибогосподарська характеристика Управління Державного агенства рибного 

господарства у Чернігівській області від 23.04.2019 № 46.4-27/425-19; 

- площі пошкодження, визначені згідно креслень робочого проекту «Реконструкція 

руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської 

області з метою покращення його санітарного-екологічного та технічного стану».  

Реконструкція руслового ставка планується із використанням земснаряду: 

- І та ІІ черги (ПК 0+00 … 5+00) – вилучений грунт передбачається розрівнювати 

на правому березі водойми; 

- ІІІ черга (ПК 5+00…8+40) – ділянка ІІІ черги розчищення відділена від І та ІІ 

автомобільною дорогою в насипу зі спорудою РТ-2х200х200; на ПК 8+40 також знаходиться 

споруда трубчастого переїзду ТП-200х200х2. 

При застосуванні земснаряду для розчищення руслового ставка мутність практично не 

виникає. Площа пошкодження обумовлена тільки площею виїмки ґрунту.  

Результати підрахунків площі пошкодження із використанням креслень поперечних 

перетинів зведені в наступній таблиці: 

№ ПП Середня глибина, м, 

hсередня 

Середня 

ширина, м 

Довжина ,  

L, м 

Площа, 

м
2
 

ПП 1 … ПП 12 1,0 44,234 840 37233 

 

Площа розчищення - Sрозчищення = 37 233м
2
 

Об’єм води, на який впливає виконання технологічних процесів з урахуванням 

середньої глибини WБУД1 = 37233 м
3
 

Грунт вилучення та намиву WБУД =52082 м
3 

Об’єм води, потрібний для намиву необхідної кількості грунту складається з об’єму 

води, на який впливає виконання технологічного процесу (WБУД 1) та об’єму води під час 

гідронамиву (WБУД 2).  

Загибель планктону при виїмці грунту при роботі земснаряду визначається в об'ємі 

води, що проходить з планктонними організмами під час гідронамиву, виходячи із 

співвідношення води до ґрунту 6,5:1. 

При загальному об'ємі ґрунту при розчищенні 52082 м
3
, об’єм води: 

WБУД 2 = 338 533 м
3
. 

Розрахунковий об’єм води становитимеґ: 

WБУД= WБУД 1+ WБУД 2 = 37233 + 338533 = 375 766 м
3
. 
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Однією із вимог Управління Держагенства рибного господарства у Чернігівській 

області - є заборона проведення робіт в нерестовий період та період нагулу молоді риб, тому 

розрахунки прямих втрат складаються тільки з втрат від загибелі молоді риб. 

Втрати молоді риб визначаються відповідно методики «Временная методика оценки 

ущерба…», із врахуванням результатів іхтіологічних досліджень інституту рибного господарства 

УААН для кожного виду риб окремо за формулою (1): 
                 К1                 (100 – К0) 

N = n0 ∙ ---------- ∙ F0 ∙ ρ∙ --------------- ∙ 10
-3                                                                          

 

                100                     100            , 

де -N – фактичний розмір збитків, встановлений в т, 

n0 –  кількість організмів під 1 м
2
 акваторії, шт; 

К1 – промислове повернення від ікри; 

F0  - зони ураження в проектних умовах, м
2
; 

ρ – середня маса дорослої особини, 

К0 – коефіцієнт ефективності пристроїв або заходів, що знижують дію ураження у 

відсотках. 

Збитки від загибелі кормових організмів визначаються за формулами:  
для планктону: 

N = (S∙H∙П∙p/b∙K1∙A) / (100∙K2); 

для бентосу: 

N = (S∙П∙p/b∙K1∙A) / (100∙K2) 

де: N - збитки в натуральному вираженні, т;  

S - площа пошкодження, м
2
;  

H - глибина водойми, м; 

П - середня  концентрація  кормових   організмів,  г/м
3
  (для планктону) та г/м

2
 (для 

бентосу); 

p/b - коефіцієнт  переведення  біомаси  кормових  організмів в продукцію; 

К1 - показник гранично можливого  використання  кормової  бази рибою, %; 

К2 - кормовий коефіцієнт для переведення продукції кормових організмів в 

рибопродукцію; 

А=10
-6

 - коефіцієнт переведення грамів в тонни. 

Робота земснаряду створює умови, які негативно впливають на життєдіяльність водних 

біоресурсів через загибель кормової бази. 

 

Прямі втрати рибних запасів – до яких відносяться відносяться втрати загиблої риби, 

молоді, личинок та ікри. 

Однією із вимог Управління Державного агенства рибного господарства у 

Чернігівській області - є заборона проведення робіт в нерестовий період та період нагулу 

молоді риб, тому розрахунки прямих втрат складаються тільки з втрат від загибелі молоді 

риб. 

Виходячи з цього розрахунки прямих втрат складаються тільки з втрат від загибелі 

молоді риб. 

Види риб, що мешкають на цій ділянці: карась сріблястий, верховодка, плітка, 

краснопірка, короп, в’юн, окунь. Нормативні параметри по таким видам риб, як краснопірка, 

по Канівському водосховищу не вказуються, але згідно вказівок методики - якщо по 

окремому виду риб показники невідомі, слід використовувати дані по біологічно близькому 

виду риб в межах одного сімейства, або відомі дані по сусідніх водоймах. Тому для цих видів 

риб прийняті дані по Київському водосховищу.  
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Обгрунтування розрахунку втрати рибопродукції в натуральному виразі внаслідок 

загибелі молоді риб зведені в наступну таблицю: 

 

Вид риб 

 

Площа,  

F0 , м
2
 

Чисельність 

молоді 

(середньо 

багаторічна) 

n0 , шт/100м
2
 

Промпо-

вернення, 

К1, % 

Середня маса 

дорослої 

особини, 

ρ, кг 

Збиткі від 

загибелі 

молоді,  

кг 

Карась 37233 0,83 0,006 0,47 0,009 

Верховодка 180,26 0,2 0,008 0,032 

Плітка 91,0 0,006 0,25 0,51 

Краснопірка 39,8 0,004 0,32 0,28 

Короп 3,3 0,003 0,8 0,06 

В`юн 27,6 0,003 0,04 0,025 

Окунь 0,53 0,01 0,28 0,003 

Всього     0,919 

 

Збитки у натуральному виразі прямих втрат внаслідок загибелі молоді риб N=0,001 т.  

 

Розрахунок збитків в натуральному виразі водним біоресурсам внаслідок втрати 

кормової бази.  

Коефіцієнти по кормовій базі для зоопланктону та зообентосу приймаємо згідно з 

рибогосподарською характеристикою Управління Держагенства рибного господарства у 

Чернігівській області від 23.04.2019 № 46.4-27/425-19, які наведені в наступній таблиці: 

 
Кормові 

організми 

Коефіцієнт 

(Р/В) 

 

П, 

г/м
3
 для планктону) 

г/м
2
 (для бентосу) 

 

К1, (%) 

 

К2, (%) 

Зоопланктон 20,0 0,5 80 6,0 

Фітопланктон 100,0 3,1 25 50,0 

Зообентос 6,0 2,0 70 6,0 

Розрахунки збитків в натуральному виразі внаслідок втрати кормової бази зведені в 

наступній  таблиці: 

 

 

Кормові організми 

 

 

Числові значення  

Розмір збитків 

(т) 

 

 

S (м
2
) 

W (м
3
) 

П, 

(г/м
2
, г/м

3
) 

Р/В К1 

% 

 

К2 

% 

Р. Носівочка ПП 1 – ПП – 12 (розчищення +гідронамив)  

Зоопланктон 375 766 0,5 20,0 80 6,0 0,501 

Фітопланктон 375 766 3,1 100 25 50 0,582 

Зообентос тимчасовий 37233 2,0 6,0 70 6,0 0,052 

 1,135 

 

За розрахунками збитків у натуральному виразі:  

- опосередковані втрати – 1,135 т, 

- прямі втрати - 0,001 т. 

Опосередкова втрати кормової бази значно більше прямих втрат водних біоресурсів, 

що свідчить про те, що іхтіофауна р.Носівочка зазнає найбільших збитків від втрат кормової 

бази при проведенні технологічних процесів засобами гідромеханізації.  

У відповідності до п. 3.7.1.1 «Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным 

запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий и 

сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных 

водоемах», утвержденная Министерством рыбного хозяйства СССР 18.12.1989г., яка є 

чинною відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ – 

«Итоговая оценка ущерба принимается по максимальной из рассчитанных величин потерь от 

гибели рыб или от гибели кормових организмов, суммирование их не допускается». 
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На підставі вищевикладеного для розрахунку збитків у вартісному варіанті приймаємо 

нарахування втрат явно опосередкованої дії, які ї формуються за рахунок втрати кормової 

бази  

Кормові організми Розмір збитків (т) 

 Зоопланктон 0,501 

Фітопланктон 0,582 

Зообентос тимчасовий 0,052 

Всього: 1,135 

 

5.5. Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій. 

Перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою 

запобігання виникненню аварійних ситуацій і аварій заходів. 

Згідно з класифікацією об’єктів, наведених у ДБН В.1.2-4-2006, об’єкт, що 

проектується, не належить до об’єктів підвищеної небезпеки, оскільки на ньому не 

використовується, не виготовляються, не переробляються і не зберігаються небезпечні 

речовини в кількості, яка може бути небезпечною.  

Місце розташування об’єкту, що проектується, не входить в зону можливого сильного 

радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС), можливого хімічного та бактеріологічного 

забруднення від аварій на інших потенційно небезпечних об’єктах, катастрофічного 

затоплення, зони поширення зсувів, підтоплення, селів, сейсмічної небезпеки. 

Здоров’я населення визначається взаємодією ряду факторів, в тому числі: спадковість, 

соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 

обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови життєдіяльності та якість 

навколишнього природного середовища. 

Розрахунок оцінки ризику планової діяльності виконано згідно Методичних 

рекомендації «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря» 

затверджених Наказ МОЗ 13.04.2007 № 184. 

Оцінка ризику планової діяльності на здоров’я населенні від забруднення атмосферного 

повітря проводиться за розрахунками ризику виникнення канцерогенних та не 

канцерогенних ефектів. 

Повна схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох взаємопов'язаних етапів, а 

саме: 

- ідентифікацію небезпеки; 

- оцінку експозиції; 

- характеристику небезпеки (оцінку залежності "доза-відповідь"); 

- характеристику ризику. 

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення. 

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров'я населення виконана згідно вимог 

додатку Ж Зміни № 1 до ДБН А.2.2.-1-2003. 

Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря 

проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 

небезпеки (НІ) згідно: 

НІ = ∑ HQi 

де HQi - коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно формули: 

HQi = Сі / RfCf 

де Сі - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі житлової 

забудови, мг/м
3
; 

RfCf  - референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, 1 мг/м
3
. 

 

Критерії для характеристики коефіцієнта небезпеки наведено у таблиці Ж.1Зміни № 1 

до ДБН А.2.2.-1-2003. 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким властива 

канцерогенна дія, розраховується згідно формули: 
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ICRi =Ci ∙ URs 
де: C - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини. мг/м

3
; 

            URs - одиничний канцерогенний ризик і-ої речовини, м
3
/мг. 

 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу (СБД визначається згідно формули: 

CRа =  ∑ ICRi, 

Класифікація рівні канцерогенного ризику виконана згідно таблиці 1 додатку Ж Зміни № 

1 до ДБН А.2.2.-1-2003, де рівень ризику і ризик протягом життя прийняти згідно п 4.4 

Методичних рекомендацій (23). 

Оцінка неканцерогенного ризику  

Перелік небезпечних неканцерогенних речовин 

 

Назва 

неканцерогена 

Референтна 

концентрація, мг/м
3
 

Середньорічна 

концентрація, мг/м
3
 

Коефіцієнт 

небезпеки 

Діоксид азоту 0,04 0,0036 0,09 

Ангідрид сірчистий 0,08 0,009 011 

Вуглецю оксид 5 0,09 0,018 

    

Індекс небезпеки 0,218 

 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менш ніж 1 

Г ранична величина прийнятого ризику 1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню HQ 

Більш ніж 1 

 

Коефіцієнт небезпеки HQ становить < 1, а це значить що по табл.Ж.1 ДБН А.2.2.-1-

2003 ризик шкідливих ефектів «вкрай малий». 

За результатами виконаних розрахунків встановлено, що неканцерогенний ризик для 

здоров'я населення за впливу забруднюючих речовин в атмосферному повітрі менш одиниці 

- розглядається як зневажливо малий, імовірність виникнення шкідливих ефектів у населення 

зведена до мінімуму. 

 

Оцінка канцерогенного ризику 

Перелік небезпечних канцерогенних речовин 

Таблиця 5.38 

Назва 

канцерогену 

Фактор 

канцерогенног о 

потенціалу 

Середньорічна 

концентрація 

Одиничний 

канцерогенний 

ризик 

Індивідуальний 

канцерогенний 

ризик 

- - - - 0,00Е+000 

 

Канцерогенний ризик комбінованої дії: відсутній. 

Рівень канцерогенного ризику: 0,00E+000. 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів дорівнює 0,00Е+000 внаслідок 

відсутності надходження в навколишнє середовище канцерогенних речовин від даного 

об'єкта проектування. 

 

Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності. 

Оцінка соціального ризику планової діяльності виконана згідно вимог додатку И Зміни 

№ 1 до ДБН А.2.2.-1-2003. Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик 

групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, та 

особливостей природно-техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику визначаться згідно формули: 

Rs= CRа ∙ VU ∙ N / T (1 – N P) де: Rs - соціальний ризик, чол/рік; 
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CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу; CRa=1*10
-6

; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 

визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі 

об’єкта з ПЗС: Vu = 350/84000=0,004 

N – чисельність населення м. Носівка, чол..; N = 13856 чол. 

Т – середня тривалість життя, років; Т = 70 років. 

Np = 0 

Тоді Rs = 1*10
-6

*0,004*(13856/70)*(1-0) = 8,0*10
-7

. 

При Rs = 8,0*10
-7

 – ризик прийнятний. 

 

За результатами виконаних розрахунків встановлено, що рівень соціального впливу 

об’єкта мінімальний та не матиме негативних наслідків в майбутньому. 

Згідно проведених розрахунків соціального ризику планової діяльності по табл.И.1 

ДБН А.2.2-1-2003 можна визначити що рівень ризику протягом життя становить 8*10
-7

< 10
-6

, 

а це відповідає рівню ризику «прийнятний». 

Таблиця 5.39. 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів Більш ніж 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і 

неприйнятний для населення 

10
-3

 - 10
-4

 

Умовно прийнятний  

 

 

10
-4

 - 10
-6

 

Прийнятний Менш ніж 10
-6

 

 

5.6. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планової діяльності та 

об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планові' діяльності. 

 

Накопичення шкідливого ефекту від тимчасового впливу забруднювачів при 

будівництві об’єкту планованої діяльності відсутні.  

Тому можна вважати що кумулятивний вплив відсутній.  

Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не виявлено. 

5.7. Вплив планової діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів та чутливістю до змін клімату. 

Основними факторами впливу на клімат є: 

- хімічне забруднення атмосфери; 

- теплове забруднення повітряного басейну; 

- зміна водного режиму району. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на довкілля, відсутні. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери під час будівництва буде тимчасовим, 

несуттєвим і допустимим.  

Теплове забруднення повітряного басейну - не очікується.  

Зміна водного режиму - не очікується 

Відповідно до розрахунків, які наведені в розділі 5.4 Звіту при будівництві об'єкту 

планованої діяльностібудуть виділятися парникові гази - діоксид вуглецю СО2, метан СН4, 

закис азоту N20. 

Порівняльна характеристика потенційних викидів забруднюючих речовин та порогових 

значень 

N 

п./п. 

 

Найменування 

речовини 

Потужність викиду 

забруднюючих 

речовин, т/рік 

 

Порогові значення потенційних викидів 

згідно Наказу Мінприроди від 10.05.2002 

№177 

 1 2 3 4 

1 Азоту(І) оксид (N2O) 0,0081 0,1 

2 Вуглецю діоксид 199,68 500 

3 Метан 0,0013 10 
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На підставі порівняльної характеристики - викиди планованої діяльності не матимуть 

впливу на клімат. 

Значне виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін. при розробці родовища не 

відбуватиметься, тому змін мікроклімату не передбачається. 

Значного систематичного впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в даному регіоні не зафіксовано. 

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів 

фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається. 

Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Необхідність передбачення заходів з запобігання негативним впливам планованої 

діяльності на клімат і мікроклімат відсутня. 

Об’єкти провадження планованої діяльності не впливають на клімат і мікроклімат 

району розташування, оскільки відсутні впливи на основні фактори клімату: температуру і 

вологість. 

 

5.8. Транскордонний вплив 

Майданчик планованої діяльності та зона впливу знаходяться а адміністративних 

межах м. Носівка. 

Вся планована діяльність проводиться виключено на території Носівського району 

Чернігівської області України.  

Прямого впливу на екологічні чи соціальні рецептори інших країн не очікується. 

 

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ДЛЯ 

ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ. 

Прогноз змін показників навколишнього середовища виконаний розрахунково - 

аналітичним методом.  

Прогноз впливу на повітряне середовище на стадії будівництва виявляється в 

визначенні величини викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від планованих 

неорганізованих джерел викидів, які застосовуються тимчасово в період проведення 

будівельних робіт та роботі будівельних машин та механізмів. 

Для оцінки впливу на довкілля використовувались діючі методики розрахунків викидів 

забруднюючих речовин. 

Прогноз впливу на водне середовище, ґрунти виконаний аналітичним методом на 

основі даних частин проекту.  

Прогноз впливу на рослинний і тваринний світ, соціальне середовище виконаний на 

основі вивчення існуючого положення району розміщення планованої діяльності і ступеня 

впливу на компоненти розглянутих середовищ. 

Рішення проблеми охорони навколишнього природного середовища полягає у 

виявленні можливих джерел впливу на навколишнє середовище, складу і кількості 

забруднюючих речовин і, відповідно, визначенні комплексу заходів, які зводять до мінімуму 

можливі дії та їх наслідки в процесі експлуатації об'єкту. 

Аналіз впливу на довкілля об’єкту реконструкції руслового ставка показав, що 

протягом провадження планованої діяльності очікується допустимий вплив на повітряне, 

геологічне середовища, водне середовище, ґрунти, допустимий вплив зумовлений 

операціями у сфері поводження з відходами, прийнятний вплив на стан фауни, флори, 

біорізноманіття, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафт та позитивний вплив на 

соціально-економічні умови. 

В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної 

характеристики району місця провадження діяльності, фонових концентрацій - надані 

Чернігівським обласним центром з гідрометеорології, Департаментом екології та природних 

ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, також відомості Доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2017 рік та Екологічного 

паспорту Чернігівської області 2017 року. 

 

http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/06/docs/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_2017(%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2).doc
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/06/docs/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_2017(%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2).doc
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/06/docs/PASPORT_2017.doc
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/06/docs/PASPORT_2017.doc
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ 

ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (за 

можливості) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ. 

 

Спираючись на вище викладену оцінку впливів робіт з розчищення руслового ставка 

передбачається комплекс охоронних, захисних, відновлювальних та компенсаційних заходів, 

які спрямовані на забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, його 

покращення та попередження екологічних ситуацій. 

 

Захисні заходи: 

В процесі планованої діяльності передбачені наступні захисні заходи: 

- роботи з розчистки русла проводити в межах визначеної території; 

- заправка паливно-мастильними матеріалами автотранспортних засобів та 

механізмів здійснювати за межами прибережно-захисної смуги р. Носівочка; 

- забезпечення нормативних вимог шумових характеристик; 

- установка нейтралізаторів вихлопних газів на автотранспорті, який буде задіяний 

для розробки на об’єкті; 

- запобігання неприпустимого забруднення поверхні землі, шляхом зберігання 

матеріалів інертного складу на виробничому майданчику в спеціальних складах. 

Планувальні заходи: 

- максимальне збереження існуючого рельєфу відповідно до природних ухилів; 

- реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адмінмежах м. Носівка; 

- намив грунту на прибережні смугу та планування поверхні; 

- впорядкування ділянки. 

Ресурсозберігаючі заходи: 

- збереження і раціональне використовування видалених алювіальних відкладів; 

- дбайливе використання водних ресурсів; 

- виключення роботи машин та механізмів на холостому ходу; 

- проведення робіт у світлий час доби; 

- зменшення використання дизпалива. 

Охоронні заходи: 

- нагляд за виконанням природоохоронних заходів; 

- контроль за дотриманням підрядною організацією під час проведення робіт по 

реконструкції руслового ставка вимог природного законодавства, нормативних документів, 

технічних умов і вимог проектної документації; 

- оповіщення населення у разі виникнення екологічної небезпеки через органи 

державної влади та місцевого самоврядування, а також через засоби масової інформації. 

Відновлювальні заходи: 

- реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста 

Носівка з метою покращення його санітарно-екологічного та технічного стану, збереження 

природного гідрологічного режиму водойми на період проходження паводків. 

Компенсаційні заходи: 

Компенсація впливів на повітряне середовище, користування надрами, на водне 

середовище та землі проводяться згідно діючих методик розрахунків відшкодування збитків 

за користування природними ресурсами та затверджених лімітів викидів та скидів. 

Підрахунок збитків, заподіяних рибному господарству в результаті скидання у водні 

об'єкти стічних вод та інших відходів, а також спричинених унаслідок проведення 

будівельних та інших видів робіт, проводиться за відповідними методиками. 

Здійснення робіт з реконструкції руслового ставка на річці Носівочка в 

адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області відповідає рішенню 30 сесії 

Носівської міської ради VII від 12.12.2017 «Про План (програму) соціально-економічного 

розвитку Носівської міської ради на період 2018-2020 роки». 
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Розрахунки збитків, заподіяних водним біоресурсам внаслідок проведення будівельних 

робіт на русловому ставку на річці Носівочка виконані згідно з методикою «Временная 

методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, 

реконструкции и расширения предприятий и сооружений и других объектов и проведения 

различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах», утвержденная Министерством 

рибного хозяйства СССР 18.12.1989г., яка є чинною відповідно до Постанови Верховної 

Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ. 

При підготовці звіту, були враховані природні умови, рибогосподарська 

характеристика та інші довідкові матеріали. 

Опосередкова втрати кормової бази значно більше прямих втрат водних біоресурсів, 

що свідчить про те, що іхтіофауна р.Носівочка зазнає найбільших збитків від втрат кормової 

бази при проведенні технологічних процесів засобами гідромеханізації.  

У відповідності до п. 3.7.1.1 «Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным 

запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий и 

сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных 

водоемах», утвержденная Министерством рыбного хозяйства СССР 18.12.1989г., яка є 

чинною відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ – 

«Итоговая оценка ущерба принимается по максимальной из рассчитанных величин потерь от 

гибели рыб или от гибели кормових организмов, суммирование их не допускается». 

На підставі вищевикладеного для розрахунку збитків у вартісному варіанті приймаємо 

нарахування втрат явно опосередкованої дії, які ї формуються за рахунок втрати кормової 

бази  

 

Кормові організми Розмір збитків (т) 

 Зоопланктон 0,501 

Фітопланктон 0,582 

Зообентос тимчасовий 0,052 

Всього: 1,135 

 

Розрахунок збитків водних біоресурсів у вартісному виразі 

Сума компенсаційних коштів визначається для загального розміру втрат рибних запасів 

1,135 т (тимчасові збитки).  

Розрахунки збитків водних біоресурсів виконануються за формулою: 

К = М х КПИТ х Кек.ефект. х Т  

де:  К - сума компенсаційних коштів (тис.грн.); 

М - проектна потужність об'єкта, що дорівнює об'єму збитків; 

КПИТ   - питомі капіталовкладення на 1 т риби - сирцю у промповерненні; 

Кек.ефект. - коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень в рибну галузь; 

Т - час негативного впливу (1 рік для планктону, 2 роки для бентосу). 

Ділянка виконання робіт знаходиться в зоні Поліссся, для визначення питомих 

капіталовкладень використовується проект-аналог «Рыбопитомник озерно-товарного 

хозяйства на водохранилище Днепро-Брагинском в Лоевском районе Гомельской области» 

(Киев, 1990, институт «Укррыбпроект», арх. № 52110), що належить до даної зони рибництва 

та використовуються дані: ділянка проведення робіт відноситься до ІІІ зоні рибництва, 

коефіцієнт економічної ефективності рибництва 0,06. 

З урахуванням індексу зміни ринкової вартості будівельних робіт до їх ринкової 

вартості відповідного періоду, згідно збірника «Ціноутворення у будівництві» питомі 

капіталовкладення на 1 т риби-сирцю промповернення в цінах станом на 10.2018 (без ПДВ) – 

становлять 636,30 тис. гривень. 

 

Результати розрахунків суми компенсаційних коштів наведені в наступній таблиці: 
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Види збитків Розмір 

збитків, т 

Час негативної 

дії, рік 

Сума компенсаційних коштів 

у цінах 2019р., тис. грн 

(без ПДВ) 

Планктон 1,083 1 41,347 

Бентос тимчасовий. 0,052 2 3,971 

Всього 1,135  45,318 

Всього з ПДВ (20%), 

в т.ч. будівельні роботи 
  54,382 

32,630 

 

Передбачені природоохоронні заходи й рішення по застосуванню прогресивних 

технологічних процесів та обладнання, раціональне використання природних ресурсів, 

додержання нормативного забруднення атмосферного повітря, впорядкування місця 

проведених робіт дозволяє зробити висновок, що вплив від реконструкції руслового ставка р. 

Носівочка в адміністративних межах м. Носівка на навколишнє середовище буде 

прийнятним. 

 

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО 

РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 

ПОМ`ЯКШЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ НА 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ. 

 

Згідно з описом і оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу планованої діяльності на 

довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається. 

Для зменшення ризиків вразливості планової діяльності з з реконструкції руслового 

ставка на річці Носівочка на довкілля, в т.ч. у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

передбачені наступні запобіжні заходи. 

При виконанні робіт з реконструкції русла забороняється: 

- скидати в річку та на поверхню в межах прибережної захисної смуги, 

водоохоронної зони стічні води від миття автотранспорту, виробничі, побутові та інші види 

рідких відходів; 

- будівництво будь-яких об’єтів (крім гідротехнічних та гідрометричних), що можуть 

створювати негативний вплив на прибережну захисну смугу річки Носівочка та саму річку; 

- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан водних живих ресурсів, 

без виконання обов'язкових заходів для попередження та зменшення можливого впливу; 

- створювати завали та перегороджувати річку, руйнувати береги, проводити 

будівництво ставів і каналів; 

- здійснювати забір води з річки для потреб виробничого та госпопобутового 

характеру (без оформлення дозволу на спеціальне водокористування); 

- здійснювати видобування гравійно-піщаної суміші з річки Носівочка, за 

виключенням проведення заходів протиповеневого характеру; 

- виконання робіт в руслі річки в період масового нересту риби. 

З метою запобігання попадання забруднень у водний об'єкт необхідно: 

- всі роботи з ремонту будівельних машин та механізмів виконувати на спеціально 

відведеному і обладнаному для цього майданчику в межах підрядної організації; 

- заправку автомобільної техніки проводити на території автозаправних станцій або 

на виробничому майданчику підрядної організації, не допускати заправку техніки та 

механізмів в межах прибережно-захисної смуги р. Носівочка; 

- забороняється влаштування сміттєзвалищ. 

 

Вимоги рибного господарства, щодо виконання будівельних робіт на водоймах, згідно 

листа управління Держагенства рибного господарства у Чернігівській області (додаток 10). 
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З метою зменшення негативних наслідків будівництва на екологічний стан водойм 

необхідно дотримуватись вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", прийнятого постановою Верховної Ради України від 25 червня 1991 р. №1268-

ХІІ, інших природоохоронних документів та рибогосподарських вимог: 

- Відповідно до вимог ст. 9 та 10 Закону України Про рибне господарство, 

промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, п. 50, 51 Тимчасового порядку 

ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1192, до початку робіт представити в Управління 

Держагенства рибного господарства у Чернігівській області проект проведення робіт; 

- У разі нанесення збитків рибному господарству України під час проведення робіт 

на землях водного фонду, до їх початку повністю компенсувати збитки за місцем 

заподіяння шкоди; 

- Виключити проведення робіт в нерестовий період, та в період нагулу молоді риб. 

Заходи спрямовані на запобігання та пом’якшення можливих надзвичайних ситуацій 

дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у випадку її 

виникнення, запобігти або пом’якшити вплив на довкілля та здоров’я людей та зберегти 

матеріальні цінності. 

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (технічних недолікив) ВИЯВЛЕНИХ 

У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. 

Особливих труднощів в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля не 

виникало. Достатньо технічних засобів та знань. 

 

 

10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності № 20194253530 ), що підлягає оцінці впливу на 

довкілля опубліковано в Носівській газеті «Носівські вісті» № 17 (9614) від 25.04.19 та в 

Чернігівській обласній газеті «Деснянська правда» № 17 (28683)  від 25.04.2019 р., також 

розміщено на дошці оголошень в приміщенні органу місцевого самоврядування, на сайті 

Міністерства екології та природних ресурсів України.  

У відповідності до п.7 ст.5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 

20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати зауваження і пропозиції до 

планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від 

громадськості не надходило (лист Департаменту екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації № 06-06/1437 від 28.05.2019). 

 

11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження 

планованої діяльності в період підготовчих та будівельних робіт, очікується допустимий 

вплив на довкілля та здоров’я населення зумовлений викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, вплив на водне, геологічне середовища, грунти, шумовим забрудненням 

та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. 

Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності при 

реконструкції руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах м. Носівка не 

передбачається. 

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається програма 

моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої 

діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів. 
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У процесі проведення робіт з реконструкції русла передбачається проведення 

моніторингових спостережень за підтриманням нормативного стану довкілля (дотримання 

гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне та техногенне 

середовище) на території зони впливів об’єкту. 

Моніторинг стану навколишнього середовища в районі впливу об'єкта є 

найважливішим інструментом, що підтримує керування екологічною безпекою, і може 

розглядатися, як одна з інформаційних складових, що забезпечують загальне керування 

об’єктом.  

До основних завдань моніторингу належить: 

- нагляд за виконанням природоохоронних заходів; 

- контроль за дотриманням підрядною організацією під час проведення робіт по 

руслорегулюванню вимог природного законодавства, нормативних документів, технічних 

умов і вимог проекту; 

- оповіщення населення у разі виникнення екологічної небезпеки через ЗМІ. 

У зв’язку з відсутністю значного негативного впливу післяпроектний моніторинг для 

узгодження вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення, усунення, 

обмеження впливу планованої діяльності не потрібен. 

 

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, 

РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ. 

Планована діяльність - реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в 

адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його 

санітарно-екологічного та технічного стану.  
Здійснення робіт з реконструкції руслового ставка на річці Носівочка в 

адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області пов’язаною із рішенням 30 сесії 

Носівської міської ради VII від 12.12.2017 «Про План (програму) соціально-економічного 

розвитку Носівської міської ради на період 2018-2020 роки». 

Ділянка розчищення руслового ставка на річці Носівочка знаходиться на території 

земель водного фонду, на яких діє режим обмеженої господарської діяльності у відповідності 

з вимогами Земельного кодексу України та Водного кодексу України, додержання якого - 

виконавцем робіт є одним з пріоритетних в процесі реалізації планових рішень. 

Проектом передбачається реконструкція руслового ставка з метою покращення його 

санітарно - екологічного стану, приведення його у відповідний естетичний вигляд та 

створення в подальшому нормальних умов для відпочинку місцевих жителів.  
Проведення планованої діяльності передбачається почергово:  

- розчистка руслового ставка на річці Носівочка від ПК0+00 до ПК 8+40 (в три 

черги) з влаштуванням зон відпочинку;  

- для можливості перекачування мулу зі ставка через автомобільну дорогу 

передбачається виконання  проколу діаметром 400 мм під автомобільною дорогою, 

довжиною 12,0м, з протягуванням пульпопроводу. 

Передбачаються наступні роботи: 

- демонтаж залізобетонних плит з укосів берегів в місцях влаштування зон 

відпочинку з наступним їх поверненням по закінченні планувальних робіт;  

- зняття рослинного шару ґрунту в місцях підсипання берега; 

- реконструкція (розчищення) руслового ставка на річці Носівочка в три черги; 

- розрівнювання ґрунту на прилеглій території; 

- повернення рослинного шару грунту; 

- посів насіння багаторічних трав, на укосах вище рівня води, та на ділянці 

розрівнювання. 

Всі роботи передбачається виконувати з дотриманням норм і обмежень встановлених 

чинним законодавством з охорони навколишнього природного середовища, безпеки і 

охорони праці, безпеки руху, санітарно-гігієнічних та протипожежних заходів. 

Аналіз проведеної оцінки впливів на довкілля свідчить про те, що в процесі планової 

діяльності очікуються впливи на повітряне, водне та ґрунтове і геологічне середовища. 
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На повітряне середовище 
Роботи з реконструкції руслового ставка (земляні роботи) не передбачають 

стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Спеціальна 

техніка (земснаряд, бульдозери), які працюють на дизпаливі є джерелом утворення 

забруднюючих речовин: азоту діоксиду, оксиду вуглецю, вуглеводнів граничних, інш. 

Зберігання видаленого алювіального грунту не передбачається, а планується 

підсипання узбережжя та планування укосів. 

Дані викиди є технологічно-залповими, виконуються по виробничій необхідності та не 

здійснюють суттєвого впливу на стан атмосферного повітря, не формують в приземному 

шарі атмосфери концентрацій, які б перевищували граничнодопустимі значення. 

Проведеними розрахунками встановлено, що на період проведення робіт з 

реконструкції руслового ставка, існуюча акустична ситуація не буде погіршена і спеціальних 

заходів по зниженню шуму від будівельної техніки і автотранспорту не потребується.  

Очікувані еквівалентні і максимальні рівні звуку в районі виконання робіт в денний 

час, які створюються будівельними машинами та механізмами не будуть перевищувати 

нормативні величини.  

На водне середовище 
Роботи з реконструкції русла не пов’язані з витратами води для виробничого процесу 

та не впливають на індивідуальне водопостачання м. Носівка. 

Вплив на водне середовище відбувається при проведенні робіт шляхом розчистки 

руслового ставка на р. Носівочка та видалення алювіальних відкладів на узбережжя з метою 

підсипання та планування, чим збільшується мутність води, яка незначно перевищуватиме 

природний стан водного об’єкту. 

Планована діяльність не припускає скидання забруднених стічних вод в поверхневі 

водні об’єкти, а також в підземні водоносні горизонти. Скаламучена вода після завершення 

робіт та розбавлення природним стоком призведе до початкового стану річки. 

На ґрунтове та геологічне середовище 
З метою покращення санітарно-екологічного та технічного стану руслового ставка 

передбачено проведення робіт з розчистки (реконструкції) на ділянці протяжністю 840 м, 

обсяг розроблення алювіальних відкладів в межах ділянки становить 52082 м
3
. 

Замовником робіт з є Носівська міська рада Чернігівської області. 

Передача земель водного фонду у власність чи тимчасове користування не 

передбачена. 

Алювіальні відклади, які вибираються є непридатними для ведення 

сільськогосподарських робіт, мають наносний характер. Їх виїмка не призводить до 

негативних наслідків, а лише стабілізує гідрологічний режим річки. 

Під час проведення робіт буде відчуватись незначний вплив на ґрунтове середовище. 

Роботами по плануванню території передбачено намив грунту на берег, планування та 

благоустрій ділянки.  

При здійсненні робіт утворення неорганізованих забруднених стоків, які можуть 

потрапити у ґрунт, не передбачається. Газові викиди не вплинуть на геохімічний склад 

ґрунту. 

Таким чином, забруднення ґрунтів і підземних вод відходами діяльності повністю 

виключено. 

Запланована діяльність не порушує ландшафт, не викликає змін основних елементів 

геологічної структурно-тектонічної будови, а також виключає виникнення ендогенних і 

екзогенних явищ штучного, техногенного походження. Сучасних фізико-геологічних 

процесів (зсувів, ерозій) на ділянці регулювання не спостерігається. 

Планована діяльність, в цілому як антропогенний процес, не здійснює активного 

впливу на рослинність та тваринний світ викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря.  

Вплив викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря планованої діяльності на 

флору та фауну даного району не буде виявлятися в змінах їх структурно-функціональної 

організації, зміні таксономічної і екологічної структури зважаючи на незначні викиди 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу. 

Негативний вплив господарської діяльності для птахів найбільше проявиться у 
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шумовому забруднені та порушенні їх традиційного гніздування. Основним негативним 

впливом для них є зменшення місць перебування, шум від роботи механізмів та агрегатів, а 

також небезпека від працюючих механізмів. 

Таким чином, на тваринний світ запланована діяльність здійснює опосередкований 

вплив серед яких важливе місце посідає шумове забруднення при здійсненні робіт з 

розчищення руслового ставка. 

Виключається проведення робіт в нерестовий період та в період нагулу молоді риб, 

передбачена компенсація втрат водних біоресурсів, також до початку робіт замовнику 

необхідно представити в Управління Держагенства рибного господарства у Чернігівській 

області проект проведення робіт. 

Оцінка впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище та детальна оцінка 

впливу на кожну складову довкілля показали, що параметри шкідливого впливу на 

навколишнє середовище не будуть перевищувати нормативні показники по кожній складовій 

довкілля в результаті технічних, природоохоронних, ресурсозберігаючих заходів.  

Запропоновані рекомендації мінімізують вплив на довкілля без перевищення 

встановлених норм. Дотримання цих вимог, а також проведення постійного нагляду та 

контролю за технологічним процесом і своєчасне впровадження протидіючих стабілізуючих 

чи запобігаючих заходів дає можливість звести вплив на довкілля до бажаного рівня. 

Об’єкт планової діяльності є безпечним з точки зору розвитку не канцерогенних і 

канцерогенних ризиків на здоров’я населення. Такі ризики відсутні. 

Транскордонний вплив не передбачається. 

Кумулятивний вплив об’єкту з реконструкції руслового ставка на річці Носівочка в 

адміністративних межах м. Носівка є допустимим. 

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля, протягом виконання робіт по 

реконструкції руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах м. 

Носівка Чернігівської області очікується допустимий вплив на повітряне, водне, 

геологічне середовища, ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у сфері 

поводження з відходами, прийнятний вплив на стан фауни, флори, іншого 

біорізноманіття, відсутність впливу на кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, 

ландшафт та позитивний вплив на санітарно-епідеміологічні умови населення. 

 

Значного негативного впливу на довкілля не передбачається. 

 

13. Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів 

та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля: 

 

1) Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

2) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

3) Закон України «Про відходи»; 

4) Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 

5) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення; 

6) Водний кодекс України; 

7) Земельний кодекс У країни; 

8) Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, 

затверджений постановою Кабміну від 13.12.2017 р. № 989; 

9) Постанова Кабміну України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку 

передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування 

оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

довкілля»; 

10) Державні санітарі правила планування та забудови населених пунктів. 

Затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р № 173; 

11) ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредньїх 

вепдеств, содержащихся в вьібросах промышленных предприятий. Утверждены 

Председателем Государствєнного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю 

природной средьі. № 192, 04.08.1986; 



12) ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;
13) Збірник методик за розрахунком змісту забруднюючих речовин у викида; 

неорганізованих джерел забруднення атмосфери, УкрНТЕК, 1994 р;
14) Список орієнтовних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферном 

повітрі населених місць, затверджений постановою Головного державного санітарної’ 
лікаря України від 15.04.2013 року №9;

15) Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферном 
повітрі населених місць, затверджені Т.в.о. Головного державного санітарного лікар 
України від 03 березня 2015 року;

16) ДК 005-96. Державний класифікатор відходів, Київ: Держстандарт України, 1996:
17) Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров' 

населення від забруднення атмосферного повітря. Наказ МОЗ України № 184 від 13.04.07;
18) Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосфери 

повітря різними виробництвами. УкрНТЕК, 2004 р:
19) ГКД 34.02.305-2002 «Викиди забруднювальних речовин у атмосферу ві 

енергетичних установок»;
20) Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джереламі 

УкрНТЕК, 1999 р;
21) Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро 

газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання метаїів». Інститу 
гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва. м. Київ, 2003 р;

22) Закон України «Про охорону атмосферного повітря» ІЧЛ2707-ХП від 16 жовтн 
1996 року.

23) ГОСТ 17.2.3. 02-78 '‘Охрана природы. Атмосфера. Правила установленії 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями”.

24) ,.Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризаи 
викидів забруднюючих речовин на підприємстві КНД 211.2.3.014-95" затвердженої наказо 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки У країн 
від 10 лютого 1995 р. №7.

25) Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосфері 
повітря різними виробництвами Том 1,3., м. Донецьк 2004 р.

26) Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросг 
неогранизованных источников загрязнения атмосферы, Донецк, 1994 г

27) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных вещест 
содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Госкомгидромет, 1987р.

28) Список предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочг 
безопасны# уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном возду> 
населенных мест. Донецк. 2000 г.,

29) ДБН В. 1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму;
30) Методичні рекомендації «Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднені 

атмосферного повітря», затверджених наказом МОЗ 13.04.2007 №184

Виконавець:
Інженер-проектувальник Костюк Б. Г. _  
(Кваліфікаційний сертифікат с. АР № 010487)
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Схема розташування земельної ділянки по проекту «Реконструкція руслового 

ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської 

області з метою покращення його санітарно-екологічного та технічного стану» 
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B. Tapacenno

11..ir1ii!;(" s!.6xa pa.qd

Haqals

Додаток 2.



W
/ YKPAI}IA, /  . A V  v'/" 

il{

/ / ,  
qEPHI | IBCbKAOBJIACHAAEPXABHAAAMIHICTPAI ] I '

AEIIAPTAMEHT EKOJIO|II TA TIPI4POAHI4X PECYPCIB
rp-r. Mr.rpy, 14, M.qepHiriB, 14000 re . (0462) 67-48-72, e-mail: deko post@cg.gov.u4 koa eAPnOy 38709568

//. w. /N/! Np // t{ ftil Ha Ns t1-1i l t2t6 sir 09.04.2019

HociacbKa Micr,Ka paAa

Ifp o nad au na in(t o pna4 ii

,{enap:rarr,reur ero:rorii Ta npr4poAur4x pecypciB po3rJrrrlyB Baru nr4c'r Bia
09.04.2019 Is I l-13/1216 u{oao peKoHcrpyr(uii pycnoBoro cranra ua piurri
HocisoqKa e Naicri Hociexa ra noeiAovJrse, u{o nopffn ra B Me)Kax laHoi repuropii
o6'erru rpr4poAuo-3a[oBiAHofo Qougy ni,qcyrui.

lupexrop K. CAXHEBITII

Mmtora Evra.noscr rvrh 67-48-72

I
il
Ir"
!

.i)ij I i! 3r" a;.r :)

h tg-.. e 2 v - o . ! 4 ,  D o (  €

Додаток 3.



YKPAIHA
IIEPHITIBCbKA OEJIACHA AEPXABHA AAMIHICTPAIIUI

AEIAPTAMEHT KyJ' IbTyPI4 I  TyP[3My,
HAIIIOHAJIbHO CTEIZ TA PEJTITIII

Byn.Kourc6rHcLkofo,70, M. qepHi.iB. 14000, re,'r. - 4)aKc (0462) 6'1-62-63, e-mail: dep@cult.gov.ua
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rtoKpaIrleHHq fioro cauirapno-enonoriquoro ra rexHi.tHoro craHy))

3a pe:yrsraraMu po3rnrry HaAaHr.tx MarepianiB ra apxisHHx gaHux [enapraveHr
Ky;rbrypr,I i rypusuy, Haqiona,rrnocreii ra perifiii roninoN.rrqe HacryrHe.

Pyc"rronufi cranox po:raruouaHr.ifi y 6e:nocepe4uifi 6rusttrocri 4o o6'exra
apxeorrorii X-XVIII cr. Jlironnure ruicro Hocis Ha Pyfi, ll47 p., (J\01296-9p), xre
cKJraAa€Tbcr 3 ropoArrrqa ra floce.,reHHq-flocaAy (:aneceue .qo flepeniKy o6'exris
rymrypHoi cnaA II4HLI 9epnirincrroi o6lacri HaKa3oM fonoBHoro ynpanninH-a KyJrbryplr,
rypx3My i oxopour.i KyJlbrypHoi cnaAulrzHr,r o6racHoi gepxaenoi a,4MiHicrparlii BiA
21.12.20\0 J\e 292),4e y npu6epexuifi oraysi Moxnr.rBe norrrlrpeHHr KyrrbrypHoro rrapy.

Bi4noeigno Io n. 6 po3Aily l. cr. 6, cr. 30, n. 2 cr. 37 3axoHy Vr<paiuu <llpo
oxopoHy xy:rrypnoi cnaArrrr4Hr.r) opraH Br4KoHanuoi elagu y c$epi oxopoHr4 KyirbrypHoi
cna.qrlrrHr.r rroBrrHeH 3a6e3neqr.rrn s6epexenicrr o6'exris ry:mypnoi crraAUIaH[, y roMy
uucttt rux, uo Mo)nyrb 6yru eaxnneui, i sa6oponnrn 6yls-r't<y gix,rrHicrr, ulo crBoproe iM
3arDo3v.

3 ornr,4y Ha BrrKJraAeHe nurqe ,{enapraMeHT noroAlrye 3a3Har{eHr.rfi po6ovufi [poeKT
3a yMoBrr npoBeAeHHr 3eMnrHux po6iT B uexax icHyrovofo craBKa.

Pa:oNr is ruu nooi4ovlr€Mo, rqo 3fiAHo i3 crarrero 36 3axouy Yrpaiha <Ipo
oxopoHy r(yJrbrypHoi cna.quruHrr). y BHnaaKy B[lrBreHHr :uaxiaon apxeororiuHoro vn
icropu.ruoro xapaKTepy niA qac npoBeAeHHr 3eMJrrHrrx po6ir ua era3anifi 4i:ranqi,
BHKoHaBeub po6ir ao6on'xzauufi zynuuurr.r ixHe rolairbrrre BeAeHHr i nporxrou o4niei
Ao6u noBiAoMl{rr4 npo qe opraH oxopoHrz KyJrbrypHoi crraArl}rHr.r gepuirincrroi o6nacri -

lenapraueHr Kyrrbrypt4 i rypu:rray, HauioHa,'rbHocrefi ra pelinifi 9epnirincr,roi
obngepira4iraiHicrpaqii ra opraH MicrleBoro caMoBprAyBaHHs., Ha repuropii rroro
npoBo.qrrbcr 3eMnrHi po6oru.

BTT

ryrrrypHoi cnaautnnlr";
; cr. cr. 53, 84, I 18,

Ey4r-ani 3eM.,'rqHi po6orlr y 6eperonifi soni (ruexi o6'eKris ny,nrrypuoi
cnagquulr) 3a60poHeHi.

f l iAcraBa:  c t .  c r .  6 ,  1 ' l ,30 ,32 ,36 ,37  3arouy  V
cr. 7 3axoHy yxpaixrl "flpo oxopoHy
123, 124, 150. 151 3eMe,rbHoro

3acrynuux Ar.rpeKTopa

*(:\

' Ii;'
. . ' - , . ' - j

{enapraueHry II. BECEJIOB
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УКРАЇНА
НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2017 року м.Носівка №336

Про надання дозволу на 
розробку робочого проекту

Відповідно до ст. 29, ЗО Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на розробку робочого проекту «Реконструкція руслового 
ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської 
області з метою покращення його санітарно-екологічного та технічного стану».

2. Відділу містобудування та архітектури виконавчого апарату міської 
ради забезпечити:

- складання разом із розробником та затвердження робочого проекту 
«Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах 
міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його санітарно- 
екологічного та технічного стану»;

- надання розробнику вихідних даних;
- загальну доступність та оприлюднення матеріалів по вище зазначеному 

робочому проекту відповідно до вимог чинного законодавства;
- подання на розгляд та затвердження міською радою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово -  комунального господарства Сичова О.В.

Міський голова

*\пееь*,

З а гаяь
V- •£ '•

кий!?© ’
В ІД Д ІЛ  / / "II В.М. Ігнатченко
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.1)KyK)

I  O tOBa

.M. l rHar . reHKo

3asranHq Ha po3po6Ky po6o.roro:npoeKTy 
: ,

<Percoucmpyx1in pycJ'to6ozo cma6Ka Ha piut4i Hociaourca e aduiuicmpamubiux ueucax uicma Hocirsxu
qepHizilcbKoi o1racmi 3l4emon noKpauleHHn itozo cauimapruo-exonoziquozo ma mextti.!Haao cnaH.\,D

O.B.Cuqoa

O.B.!po6or

- i

!

fl Nq rlepeJ]lK foJroBHr.rx Bl.4oMocTev r BI,tMol 3Micr roroeHlzx gHMor

I
HariueHyaaHn.n 3anpoeKToBaHoro
ninnpueucraa

<PexoHcrpyxqir pycnoBofo craara ra pivrli
Hocieo.rxa e anlr iu icrparu eH ax veNax v icla
Hocierca t{epuiriactxoi o6.lacri : ueroro
rloKpauleHHq iloro caHirapHo-
eKo,roriqHoro ra rexuivnoro crauy>

2 lliAcraga A,rr npoeKTyBaHHt
PiueHnq BHKoHaBsoro xovirery Hociecsxoi
M icbKoi paax

3 Buq 6yginurz qroa PexoHcrpyrqir
1 flory>ru icrs ni,f npHeracrsa Perorcrovrcui g ovcr,loBoro craBKa

5
O6,racrs, pafioH, rryurr i n,roulaaxa
6y;tisHr.rltrsa

Hepuiriacrxa o6,r., Hociecrxr.ri paiioH,
M.Hocisxa.

b Aaui npo gaNrosHuxa Hociscsxa raicrxa paaa
7 AaHl npo f eHepajrbHof o npoeKTYBarbHr{Ka <DOfl noo6or O.B.
8 r{eproaicru npoeKTlBaHHt OAHa qepra: po6o.rsfi npoeKr

9
Po:l6Hsxa Ha r{epfn, ar.rai,TeuHs nycKoBr.rx
l(o Nl flJt eKc I B

Po:6urr rpoexr ua rpu qeprn 6yareuuuraa

l 0 Pex<ul'r po6oru ninnpu€McrBa Kpyrropivua po6ora. Uiroao6oeo.
l l Mexaui:aqix BHpo6Hnqr{x npoueclB .Br..tKoHarH Ha DIBHl cvqacHHx rexHo,roriii

t l Bnpoea4xeuu.a uoeiruix goc.arneHb HayKH,
'rexsirr.r i nepeAoBrrii AocBiA

flpoexrui pirueHus noro.4urr g 3avoasuxov

13 folosH i rexHo,roriqHi sr.rr\rorn

Buxosaru peroucrpyrqirc pycnoBoro c'r'auKa.
lonrxnua 4 i , r rxxr  percorcrpyxui i  840v, :  r rux
200u -  I  vepra,  300r ' r  -  l l  . repra ra 340u -  I I I
qepra. flepea6avuru aeKrJlbKa 3oH
aigro,rrHxy Ha o6ox 6eperax craexa

t 4 Bunoru no 3axllcry HaBKoJI T-l uI Hbof o
ccpeJorJl.lula

Po:poSurn 3axo/'lx tlo oxopori npupo,nrror-r' '
Haat\!r.r l . '1.rHbor O cepe.4oBxLUa rt i .aHo -r i t- , , t , t . .

t . r oo l l  i noana , t .

t 5
OcHosHi apxirerrypHo-n,ralryBa,rbHr
BHr\,rorH i xapaKTepucrhKa 3arrpoeKToBaHoro
o6'eruy

Burosarr po3rrHrrleHHr 4i,rrurclr pyc,loaoro
cTaBKa, rpv po3qruleHHr MaKcvManbHo
BH KoDllcl-aru nou-ner.n i TeDfiToDii.

t 6 Bur'roru .qo rcoHcrpyxqii i elrpo6re,
_vurriircauiq 6yaise,qu

KoHcrpyrgii :acrocoByBarH 3a y3roaxeH HrM
3  3 A M O B  H  H K O M

t 1 Cnoci6 6vaieHHurea fliaprlH ai

l 8 Po:po6xa npoenrHux piruenr y 4erci,rsrox
rapianrax

O4r.ru eapiaHr

l 9 Cnrag gevorcrpauifi nux Marepra,r rg He repe,q6aqarfi

20 Oco6, ' r  H  e i  yMoBh npoeKryBaHHt
flprii nrrn 3a aaHuMu iuxeuepuo-
reo,ror iqH rx  aagrx

2 l
I i i r r r ,x icrs  ex:e l rnrrp ia Bkta, r i  f i  poeKrHoi
roxylreuraqii

j ]ox l  v * r r  aq io  Bhr ta rh  I4  e r :evn , r rpar

) 1 Karerooiq cmaanocri c-c-l

((floroA)KeHo))
.a.5.,,.-.,,,'/.i,'*-|(./)::.; z

/2
t4ry

3acrynuar,uictrcoro roJroBH 3 /
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[epxanua clyx6a Vrcpaihu s uagenr.rvafiunx urryaqifiqEPHIIIBCbKI4IZ OEJIACHIIIZ UEHTP 3 TIAPOMETEOPOJIOIII
ny,r. Ma,rrcoea, 12, l,r.VepHiril,t!, t (!o1r) *t-o*_ = (OoUr) urr_145 I pgdchernigiv@meteo.gov.ua

10.04.2019 B.Np 05/454 Ha Ne 1 1 -13 / 1212 njn 09.04.2019 p.

Hociecrxa naictxa paaa
Hoci ectKoro paftouy rlepHi riscrr<oi o6n..

Mereopoaorivni xapar<:repzcrrrrz i roeSiilieHrr', xri Bu3'arrarorb yMoBr4po:cironaunx sa6py4nrorovzx peqoBrzn e aruocsepuo*y .rouirfi 
- --^

HaceJreHofo nyI{KTy Hoci eKa gepriiriecsroi o6a..

Hafi ir.reHyoaunx xapaKTepv crr4x

Koe$iqieir:r, 
"xzfi 

surr"*rrr" 
"i[ "rpu""6ixffiarvocdepz. A

Cepe4nx uar<czuanr,rriieMleparypa nonirpx
Hafrrenniriroro uicxqx poKy , oC

Cepe4ux uiHirr.raririra :reuleparypa .rouirp"
nafxonoAsirroro ir.ric.aq.a poKy , oC

3a p1K rroBToproeaHicrt H

lliagi.rHzft cxi

llin4enr

llinnivuzf :axil
lllen4r<icrr e noeroploeanicr 5%" j 6imuLe, rril c

6d-&\
Ha-ranruux qe P.P.OsceenKo
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W
}.KPAIHA

I{EPHI|IBCbKA OENACHA AEPXABHA AAMIHICTPAI]I{

,IIEIIAPTAMEHT EKOJIOTII TA IIPI4POAHI,IX PECYPCIB
np. Mrpy, 14, M. qepairiB, 14000, ret. (0462) 67-48-72 e-mail: deko post@cq.sov.ua, e,qPflOy 38709568

//. W, /.t'UNp &-fzbl, Ha nux. Nq 11-13/1213 eh09/0412019

BE.IIIITII4HII OOHOBIID( KOHUEHTPAIIM 3AEPYTIIOBAJIbHI4X PEqOBIIH
(eu'lua.reHi po3paxyHKoBr.rM MeroAoM)

,4enapmatteum exonozili ma np upodu ux pecypcie
4e p n izioc o xoi o6a o c u oi de px a e n oi adm i n ic mpa qii

(Ha3Ba opraHBaun, sl(a BIEHa'lae BeiItrqI'IHy QoEoBllx (oH(eHTpaIIlu.)

Micro (nacenenuir n1rorc
{ Ha3Bat

fli,qnpueNrcrso, ars tKoro BcrauoBrlolorr,cq BeJIfiqItHIt Qouonrx ronqeulpaqifi:

.Uinqe - Hociecarca uicarca pada

flepedr 3a6pyAuroBarbHax peqoBuH, AJ'rs qrurx BcranoBJrrororr,c.s BeruquHLI <fouoeax rouqeurpauifi,
a TaKox peqoBrrH, tK1 MaIoTb BJTaCTIIBOCTI C)'N{4q11 rnKlAnIiBOrO BnJIIIBy:
peqosuHu y 6u?ntdi cycneudoeauux meepdw qacmuHoK, diorccud azomy, oxcud syzreqo, anzdpud
r inutrmttr ' i-Be:ruvunu 

ifononux rouqenrpaqiil eusnaqeHo 3 )?axyBaHHtM u<ra4y ni4npueMcrBa, AJII .rKoro BoHIr
3aE.!4TVKtTbCt Hl

3riauo "flopqary BIr3HaqeHHt (fouonnx KoHIIeHTpaqift :a6pyaurcnamurx peqoBuu I a ygcQepl_o3f1aHo "l IoprAKy Brr3HaqeHHr (poHoBlfx KoHIIeHTpaIIII4 3aopyAHIOBarILHItx peqoBuE I aJMocQePIgyy
nonirpi"(n. 

- 
n. 

'1.3, 
1.8, 4.4, 4.8) 3arBepaxeHrrx Haxa:ou Miunpupo4IE 30.07.01p. Nr286,

3apeearpoBaHofo Minrocrorr.r Vrparhu 15.08.01p. N700/5891 ra OH,{-86 (n.7) sa pe3yJrr'raraMr'I
TAKI Sonorux ronqenrparlifi :a6pyAnmnalrnuxB CTAHOBJIIOIOT6C' TAKI BEII.{I 4HI,I per{oBuH

YMoeui
KOOpArr rraTrl
po3paxyHxo-
BOrO npsMo-
KyTHIlKa

1000x1000

HafiueuynauHn peqoBrIH Kouqenrpauiq
Hanprmrcu sirpy

IIU IhC c IInC III IIr3 3 IIn3
AioKcHA a3ory 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

pe.roBnHr.r y BHutai
cycneHAoBaHr{x rBepaux
qACTIIHOK

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

aneidpud cipuucmui 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

OKCI,IA BYIICI.IO 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

'i2??"--
K. CAXHEBI,ITI

(n

Arapexrop
(nocqda) (nidnuc) @IE)

Tepuropianrni opranra,{epxupogcnoxlrBcJlyx6u :

/atuftun *
(nocada)

/t l/64tu{a

Ter*ra He6par 651619

(IIIE)
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AEPXABHE ArEr{'rCTB O pr46}n{OilO TOC'OAAPCTBA }alff A i FJ {1
vrr"_{Bjgryqs m.pxABHOro ATEHTCTBA pr4BHOf Orocno4ApcrBA )/ qapnrrlBcbxrfr on.uacrr

f{epuirinc:,rrafi pnd*oxopounafi narpynr)

syr. fI's:rHr.irtrxa, 69, ra. geprina, i4005, re:r./Sarcc: (0462) 727_135
e-mail : chng.rp(rldarg. gr;v. ua Ko4 enpnOY q i $Agi S

l{a lfpl 1-l 3/1214 ela 09.04.2019

tlepruoruy 3acrynHH Ky rorroBH
Hociecrxoi viclxoi pa4u
Snoncrxouy O.

pr6orocuogapcbrna xapaKTepr{crsKa
pycJroaoro cTaBKa xa pivqi lfocipo,{i(a e al}riricrpaflrEHHx Mein x nlictrlHocielca Yepniriecrxoi o6.racri, o"" poupu*G*y sburrie ra rcoune:rca:nirlxiixsaxo4is pubnorvry rocrroAapcrBy npu npoBeAeHni po6ir s Meroro oo*pufro**o

Eoro caHirapro - erconcriurlroro ra reixivxoro crany.

Pycrioerafi crauox;or:ocauirapuo_,*"""rli#"y.:,lll;:ff ";l;:.*.#ffiff ;;:y"x::,::llociexa Llepxirircrxoi o6racri.^ ry,orur.nirr"-ly"nouo.o craBKa, 4e i:ii,,:r1,*,s:iiiicnroear:rc x po60'tu c*iraAa€ g40 n, cepe4nx *"prnu 50 u, cepegnr rnaSir.i'a2,5 rta.

23-0429J L Ne a6,4,27 / 42s -1 9

Hepecr pn6 ra xary;i uo:ropi prie tia6yaacr,", 
"u, 

*rOJnH
b lu

--"':'::'Y#ifivre_

l{Ho pycJroBoao craeKa BKpirre t{ynoM, 3[ultrrtKaMr{ ei4uepnoi no;rnor,
l::5-:-t::lt 

ra lrapoM onarroro racr,, AepeB, rr{o pocrrra no riaouy cr:p*ry.
:jrt_t_" 

3apoc?asHr pycJioBoro craerrL 'oairi""o-uogroro poc:runxic:no Irerrlla!l.ra(oqeper sauvafxaf, poris ryerrot netuit, cycax) cxna4ae 6irs Syo. C.rliiru,3apocransrr 3arrJpe'oro pocrairuicno (pgecnzrra, .p.""*u ,.r""r*r"f io..o"o.20ol0. fia 4si eogofinau suaxoAr.irbc, ei4naepni rbrra 4epes.creraor pycroeaft e l,r, Llocisxa gepriirircixoi o6.nacri, ua rrifi nral:r,..,.r.c,rIpoBeAeHHr po6ir no noKpau{eH'ro carirapuo * .*;";;i;;;"^;; ;;;i;".,r,c'rahy, He riqnocuri,cr go oco6;riEeo qiuuax ,rapa"ru"ru1.
3r.rMisrs pu6r,r sin6yaecrbc, i.ia ,.iii 

'nporonoiri- 
noaovull*sa -..r.rr"noi',ca6reH{x ginxnrax. '"- 

,,-- ilfi aj i!.N. a *.i,."i

TaxaNr .{}iuov, a sa6esneqeuei Oioronie 4nr peanisaqii 
""00,-.,1II(plrrr4q*r'rx uepioAia xrarleBoro qaxr.v pu6, 3'arie'l{rr qieir sogofiuia uonie 6y'nBI43HaqeHo, rK llecyTTeBe.
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",urrrt" IolllHoIXTTt 
7 ennispa6' a1o Harexart 4o 3 po4an, 6i*nri*s .; *<nxB epxoBonK a, nnir<a, ,.r;ffi;T:, j;#i ;,f,, ;:K;:' 

;" i, ;;p;;; oi,,.,n r.
@i:nou,ranrcror.

Br4[aM*r, cepeA ,Kr{x ,,.-1T-1y 
cxna.q- Sirounarrlrorry npe4craeneur.irx 14

;lliru.r#T#"Hffi :',T*H:"ff ffi;1,#trffi : j.#"",."T.#
',"' "'i3,lili,lf""#; 

uJ#:#.::?::::'-::lv_ 
_:T*iqarorbc, np e4*aeu ia xu r e

BtAttoruenni, a airrn"aroatoeAcraBHaKaMr{ 
3oo[nax-IcoHy' qinxi n Kopr,roBor{}.

:j:lT .j.u:""'. A;;11;*-l#"ffii:#;":$#"ri paxono4i 6'i *u'o,i'.uuono
::.::i":3#,f-::!:?'*v',c*i"a"p'i,i"';;";::#::',.,;i,,Til:.,:".;:l

Maxporoo6en 
",Jt 

?!!i!^t: 
ttpt' no'"o"" p'o* a'oil'ion;;';;;r:;;/;,., ,,.

::Wri{:K"::::?:Wl;ffifr dffi#ri"*m*;ruFIHHie4 Chironomidae, ..o.o *"*#",ll11ll-.'_YlioBy 
'r'rcerbHocri cx,ra.rarcrr

/Tna ^^-*^__,__- 
e9eA uo.i*ocxis ::ycrpi.rarorr c, Drei.s.gpnn nnlt*^_^t-.,firx porpaxy* 
.:g::",rd;; i":]ff;;? ?f,ffi##k,

;l':L:ff 9' T':#J:#u"oe 
i l oL i o, " lo oo""l""o.y i eoonaauxmrry ai4 n 1, 3 ;, ;,, nrocno4apcrBy 

""u.oi.ffi 
o*Xfll,1l",:3**t::_.^- .unoli**-'' "'iriu,"n,.

_r !!e!.{rAUK |lOp},lIIgHIrI 
3aKOHo n2E..rDo __ ^ 

,..,

[T:r+8iil",ff:,mT";:XnX"tl""i::iq{{-"d;:?;:,r,:1:
:1" 

vxpaina arr" pil*" {ecna, xrc safi6i.nsur 
i'rryry_ pu6',o.o. *"noAup"ruu

noK€l3HHKaME: 
! /-i\yv'e, a,. ''anurribur orlli36Kltx 3a ri.{po.rrorirrrr irlr

Kopruoni
opraHi:ull

==--
q_go[rraHKTOH
(DtTguraHKroH

JOOOeE?oc

I KoeQiqieHi
| (p,ts)

,0J=--*
too,0-.-
o,U

K\(%) K?,(7c) ',

80
z>

6,0
50,0

70 6,0
l+ll{ sMeHIIIerrH,

npo'ene'rrrMp"C*"."0,.rXio'Trr.IBlroro Brr&rBy ra sAiEcHearn Ko'rporrio 3e
l. BiAnosiAHo .ao Br{lvrof cr. 9 ra 10 3aroay yrpai.uli llpo prrf :ir:focnoAapcrBo, [poMacnoBe p"o*r.xr"o 

-**o#,
fo:rarky po6it ripe.qcraB]rrrt n vrrno--i.--,- - )Hy BoAHIrx 6iopeclpcin. .rr-t

il94H,5v-nrJae.ri Hnx {
ffTr@,W

2. V pa^:i Naat
rpoBeAesHr pooir ru "rT,Y,,lu-:-j-.]6t:\r,Y rocnoJapcrsy' Yi.aaix;r ., :-. . :;npOBeAeIIHt po6ir I 

-----..' 'e:jvl'('-!r'Y I oc[oJapcTBy' Yr"aaix;r . .-. =:;
. --nur*nry"o"#u 

3eMn'x tsoi;io'o don:ry, ao ir *"a1ll*',ro"-.,,.ro-
.*'*.'^.---*.n.---**'
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Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для Звіту з ОВД «Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської 
області з метою покращення його санітарно-екологічного та технічного стану»; програма «ЕОЛ+», в. 5.30 
23.05.2019 14:48 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Носівка 27,2 -7,9 4 180   1 

 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 Проммайданчик 0 0 0 

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 Земснаряд 444 1 500 500   5 0,5 0,29 27 5 

  2 Бульдозер 444 1 500 565   5 0,5 0,29 27 5 

  3 Бульдозер 444 1 570 570   5 0,5 0,29 27 5 

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

2908 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,3 1 

328 Сажа 0,15 1 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

330 Сірки діоксид 0,5 1 

337 Оксид вуглецю 5 1 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1 
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ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 328 0,005 1 0,0002          

   301 1,25 1 0,066          

   330 0,63 1 0,032          

   337 3,125 1 0,164          

   2754 0,94 1 0,049          

  2 2908 0,016 1 0,0042          

   328 0,0025 1 0,0005          

   301 0,63 1 0,13          

   330 0,315 1 0,064          

   337 1,56 1 0,32          

   2754 0,47 1 0,096          

  3 2908 0,016 1 0,0042          

   328 0,0025 1 0,0005          

   301 0,63 1 0,13          

   330 0,315 1 0,064          

   337 1,56 1 0,32          

   2754 0,47 1 0,096          

 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 301 330         1 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 2908 b   0,1         

 328 b   0,1         

 301 b   0,1         

 330 b   0,04         

 337 b   0,08         

 2754 b   0,1         

 

 

 
 

 
 

 

 
 



Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 1 

Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 

2908 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-
частинки та волокна) 

328 Сажа 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

330 Сірки діоксид 

337 Оксид вуглецю 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 301 330         1 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 500 500 500 500 25 25 0 0 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 
Найменування 

міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. Носівка 4     0,5 1 1,5   7  3 10 1 

 

 
 
 
 
 
 



Результати розрахунку 

30000 / 2908  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

250 0 0,03000 0,10000 34,62 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

275 0 0,03000 0,10000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

300 0 0,03000 0,10000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

325 0 0,03000 0,10000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

350 0 0,03000 0,10000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

375 0 0,03000 0,10000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

400 0 0,03000 0,10000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

425 0 0,03000 0,10000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

450 0 0,03000 0,10000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

475 0 0,03000 0,10000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

500 0 0,03000 0,10000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 0 0,00     

 

50010 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

275 0 0,02000 0,04000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

300 0 0,02000 0,04000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

325 0 0,02000 0,04000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

350 0 0,02000 0,04000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

375 0 0,02000 0,04000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

400 0 0,02000 0,04000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

425 0 0,02000 0,04000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

450 0 0,02000 0,04000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

475 0 0,02000 0,04000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

500 0 0,02000 0,04000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

 

40010 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

275 0 0,02000 0,10000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

300 0 0,02000 0,10000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

325 0 0,02000 0,10000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

350 0 0,02000 0,10000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

375 0 0,02000 0,10000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

400 0 0,02000 0,10000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

425 0 0,02000 0,10000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

450 0 0,02000 0,10000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

475 0 0,02000 0,10000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

500 0 0,02000 0,10000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     



 
Результати розрахунку 
 

60000 / 337  Оксид вуглецю 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

275 0 0,40000 0,08000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

300 0 0,40000 0,08000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

325 0 0,40000 0,08000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

350 0 0,40000 0,08000 27,69 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

375 0 0,40000 0,08000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

400 0 0,40000 0,08000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

425 0 0,40000 0,08000 20,77 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

450 0 0,40000 0,08000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

475 0 0,40000 0,08000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

500 0 0,40000 0,08000 13,85 4,00 3 NAN 2 NAN 1 NAN     

 
Результати розрахунку 
 

110000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

275 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

300 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

325 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

350 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

375 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

400 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

425 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

450 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

475 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

500 0 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результати розрахунку 
 

Група сумації 31 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

275 0 0,00000 0,10800 27,69 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

300 0 0,00000 0,10800 27,69 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

325 0 0,00000 0,10800 27,69 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

350 0 0,00000 0,10800 27,69 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

375 0 0,00000 0,10800 20,77 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

400 0 0,00000 0,10800 20,77 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

425 0 0,00000 0,10800 20,77 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

450 0 0,00000 0,10800 13,85 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

475 0 0,00000 0,10800 13,85 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     

500 0 0,00000 0,10800 13,85 4,00 3 0,00 2 0,00 1 0,00     
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(aara o$iuifiHoro onyOri^yu*r" 
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pecc rpi r ouitxr.t en,ruo; na aorri,t,tr
(aBroMarrz.rHo feHepy€rbcr llporpaMHuMt.t

:aco6avu BeaeHHr ear4Horo peecrpy
: ouirxn enruay Ha 4oexi,r:rx,

He 3a3Haqaerbc, cy6'exroM rocroAaptogaHHs)

Ne 20194253530
(peccrpauii iHrli i  HoMep cnpaBh npo ouiury
B[,'II,IBy Ha AoB(i,T,'Ir nrauoBauoi Airnbnocri
(aatouarn ruo teHepy€Tbcr nporpaMHuMri

:aco6aiau eeae8Hr e,qr1Horo peecrpy
r oqinxu ennary ua goaxi,r.lr,

-ur natlepoBol Bspcii 3a]Haqacrbcs
cy6'exrou roclo4aprcrauu.a)

ITOBIAOMJTEHH-'I
rlpo nraHoBaHy ,4ir,'uHicrt, rKa [iAJrrfae oUiHrIi Bn,.rrzBy Ha ,qoBKiJiJrt

HociecbKoro pafiouy {epuiriecbrcoi o6nacri

iHQoplrye npo HaMip npoBalr.rru n,rlaHoBaH)/ Iisjrr,Hicrb.ra oqiHKy ii Brnr4By Ha AoBKinnr.

1. Inr!opuaqia npo cy6'exra rocroAaproBaHHfl
Iopa4auHa aApeca: i7100, 9epnirinclxa o6nacr6, Hocisctrail pafioH, M. Hocinra,

Byn.IleHrpanbua 20, rene<f on (04642) 2-81-99, e mail: nos_mr_zem@uk.net
2. Il.nanonaua gin.nruicrr,, ii xapaKTepucrrrKa, rexHiqHi arbrepHarr{Bu.
Per<oucrp) ruir pycnoBoro craBKa Ha pivui Hocieovxa e aav iu icrparn eHnx r4eNax r4icra

HocieKa 9epuir iecsroi  o6lacr i  r  MetoKr rroKpauleHlrs i loro caHirapHo erco,ror iqsoro ra
TexHtqHofo cTaHy.

Texuiqua anumepuamuaa | .
3acrocynarnrr AJtr po3rruueHHr pycnoBoro craBKa rrJraByrloi :eulecoqroi Malrrrqr-r, 3

BiAKaqyBaHHsM rpyHry 'ra po:pinurorauu.rM iiofo B Mexax npu6epeNuoi 3axr4cHoi cMyrrl
pycnoBofo cTaBKa.

Texuiuua anamepHamusa 2.
3acrocynaunx Am po3qulrleHHs pycnoBoro cratsKa exoxaBaropa rr.rny AparnafiH -

oAHoKoBUeBa caMoxlAHa Bfi i Ma,r bHo-HaBaHra)KyBaJ'l bHa \raur4Ha uar.riqsoi 4ii. y rnoi xieiu ̂ 4ac
rHy'IKr.rfi :s'qsox is crpinoro ra rroBoporrroro rirrar$opuoro 3 aonoMoron KaHaris ra 6roKie.
fleper'rirqeHur ,{pauafiHy s4iiicuroerscr KpoK)'rorrraM qlz ryg.sqlrM xoaoM, rrlo ra6eueuye ollcoxy
uaneepeuicrl' i npoxi4nicrr, uaultr.

3. Micqe rIpoBaAxeHHq u,rauonanoi 4in,rruocri, replrropia,rrni aJrbrepHarrrBu.
Mictle npoeadtrceHHfl maHoBaHol dinnauocmi : mepumopia,taua anumepuamuoa l.
Micqe npoea4NeHur rrJraHoBauoi aismHocri: Pyc:ronuii craBo( Ha pivqi Hocino.rxa e

a4lriuicrparunuux Melr(ax Nricra HocisKa gepuirinctroi o6nacri.
Mic4e npoeadaceHHt rn-toHocoHol Oinqbuocni: tnepumopianaua antmepuamuea 2.
He po:r:u4aerlcl.
4. Coqia.nrno-eKoHoMiqnuii BrrJrrrB rrlraHoBanoi giR,rsnocri
flranosaHa 4ir:rsuicru qo;10 per<oucrpynqii pycJroBofo craBKa loKpalqrrrb ftoro

exolor iqsrf i  ra r iSpor co,ror i . rHrf i  craH- ra cIpHrt  H\re noKpaueHHro caH irapuo-en igeu iolor iquux
yvon, nol inueHHrc ecrer BqHoro BHrJrrn).  crBopeHHrc )  \4oB lnr s i rnounHny HaceneHHr.

5.  3ara,rsui  rexsiqHi \apaKt epucrr. tK .  y roMy vl lcni  napauerpn n,rauoeauoi
4in.nruocri (noryxHicrl, goBrttxHa, n.ttorua, o6cRr nupo6uuqrna roulo)

fl,ralroeaHa 4il:rtnicrr peroucrpyx4ii pyo.uonoro cranxa nepeg6avae:
- B:uAaneHHt Myry ra 6olorHoi poc:runHocri (npouxoricrt AinsHKu po6ir L:g40 n.u,
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uupr.rHa 20-B0 M),
- po3plBHIoBaHH.t rpyHry Ha rpl4nernifi 6eperoeiff replrropii, 3acr4rrKa uonnNeuoi

sa6ono-reHoi repr4Topii;
- 3aJyxeHH, yrocia ra ai,rrsrr nJlaH).Balfir B Mex(ax npn6epcrcuoi :axucHoi cvyru

pycJroBofo cTaBKa,
- BnaIxryBaHHt 3oH BrIIIoqI4HKy rrr-lrrlxoM 3acrocyBaHHt ereNreHris 6laroycrporo nnrxio

(rasn, ypwu, roureriHepu 4lx :6upauHl no6yronax eiaxo4ie, nasicr.r siA ao"q" ,"rry <sonr_rpz6>,
na6iuxa 1,u nepeogarauu.x).

6. EKo,roriqui ra iHuri o6iuexeHuq rt,.rarrosaHoi gia,rr,Hocri 3a a,[r,TepHarrrBaMrr:
ulodo mexuiuuoi anamepuamueu I ;
O6NreNenHs n:rauoranoi 4il:ruHocri e lepio4 npone4euHr 6y4ine:rluux po6ir:
- 3axoArt rqo4o s6epexeHHs pocnrrHHoro uapy rpyury lo rpaci BoAo[poBoAy B Mrcqrx

fioro uamuocri;
- rorprzMaHHs pinHin nunr4gie :a6py4nrcrcuux peiroB[H B Me)r(ax ecrauonreHux f.I[K

HACEJIEFTI{X MICIIb:
-  I o tp l tMaHHt  nonyc tL r \ t o lo  p iBHro  LUyr , l ) :
uqodo mexuiuuoi antmeptumueu 2;
He po:rll4aerr,cs. 3aaxanqu Ha re, qo Bu(opncraHHr eKcr(aBaropy Moxnr{Be ri,rgu na

4ilauxax, sa6:'rxesux ro ninii 6epera (s ypaxyBaHHrM Haqnnocri .rracry.rin i rrLu,ul 4lr
uanenpynannr) a60 ua 4irrnrax :i rultrreHrar,r pieuev eo4u; TaKOX yCKra"qHrororbcs yMoBu .qns
po3plBHroBaHH.{ suilHsroro rpyHTy Ha 6epesi n troaanr,llroMy rexHiqga altrepHaruna 2 ue
po3D' lq/ lacrbc, To6ro. texuiqt t l  a- tbrepHalHBa I  c nai6insur e$errzeHorc ia erco,ror iqno
IOIIycTuMoIo.

qodo mepumopianuuoi cnr.ntepuamuou I ;
O6treNeH ur n,raHosaHoi 4iutHoc-ri :
- Bolnafi xo4er<c V xpai u n:
- lBH 8.2.2-5:201 1 <Braroycrpiii reparopifi>;

,. 
' 3axon vxparnu <llpo pa6ue rocnorapc'rBo, npoMucnoBe pz6a.nrcrso ra oxopoHy tsoAHnx

6iopecJpcin>;
ttlodo mepumopiatuuoi atomepuamueu 2 ;
AHanori.lno s reprlropia_tltrrorc a,rr, i.epnarueoro I .
7. Heo6xiaHa exo,roro-inxenepHa nigroronxa i :axucr replrropii ra a!.rbrepHarr.rBaMr{:
t4odo mextLiauoi aLamepuamuou I :
Tonorpa$o-reo4esuuui, irrNenepuo-reo,rorivHi er.rnyxynalrur. rlrauosaua 4ia:rsuicrr

nepea6auae 3axoAH uloAo pauioHa-rsHoro B KopnctaHIr,  3eMenbHtzx pecypcia.
uqodo mexuiuuoi a.aumepuamueu 2;
He po3urAaeTr,cs.
u,1odo mepumopiatuuol at unteynamue u l.
Iulte HepHo-reo,rorie H i ra reo4ernvui

6yrinul.iqrna nepe46avaruuyrb 3axoArr trloAo
ai4uoelrcealruax saxo4in;

u4odo mepumopianuuoi cuumepuamueu 2 :
He posux4aersc.r.

BHrrryKyBaHHr. flpoexrni piuenul e nepiog
r6epeNeuua poc.rrzHHoro rpyury, :4ificueuux

8. Cr[epa, gxepeJra ra BHArr Moi(JrnBono BnJrHBy ua aoexi,.r,,rs:
ulooo merrtiuuot a.7bmcpHam ucu t.-
/urepena\ru 140)I( . rHBOrO BnrhBy Ha aoeKi, l , rq c:  nBLIfyHl. l  nuyrpiutnsoro 3ropal l r t ,  (AB3)

6y4ieelruux Marxr.iH ra vexaHi::Mie n nepio4 npoBe/:leHH.s 6yrlieeJlsrux po6i.r.
Koporxa xapamepucruKa Mo)sragrax snrusig n,rauocauoi 4inrsnocri:
- Ha noBrrprHe cepeAoBr.rule _ Brirfi.qr.r :a6pygnrorcuux peqoBr.rg npu po6ori

6yaioc,r tuwx MauHH Ta vexaHi:v in;
- Ha BOAHe CepeAoBr4ule - B'JTUB rrzNrqacogrri - yrBopeHHs ur:reii@y uyruocri npvr

po6ori ser,rcnapa4y;
- yrBopeHnr 6ygine,rsuux ni4xogin, u1o 6ygyrr lepeAaBarr.rc{ Ha yrulirarliro.
- trryM BU aBrorparrcxopry ra 6yginenrHoi rexuixu;



- Ha $ropy i tbay"y - n lepiog perouctpyxqii MoxJlIrBe noripureun.a y'rron
xcrrre4irlrr,nocri ra 3Menrtlenrr,lt Br4roBoro cKna1y, qr4ce,'rbuoc'ri upe4cranuuxie ri4po6ioHrin, ra
oprairi:lrin uraHKToHy, 6enrocy, ruo r4erIll<atolb e soui nrariosoi Aiq:tuocri; n nepio4
ercnnyaraui i  Herar eHi en,rueu oi .1c1rrr i .

t4odo mexuituoi anumepuamuau 2;
He posrrr4aerscx.
ulodo mepumopianuuot anumepuamueu I :
C{epa, gNepela ra BuAr.r MoxJruBofo BtlnuBy Ha aoBxir:rs NloN,'trlsi rra reparopii :4iiicueHus

u:raHosoi aism,uocri - ua replrropii n. Hocinxa r{epuirincr'roi o6racri.
qodo mepumopiatauoi urt'mepuamueu 2 :
He posr:u4aerrcr.
9. Ha,rexnicrr n,rauonaHoi aiq.nr,uocri Ao nepuroi uu Apyroi Kareropii s[Ais aiqru,Hocri

ra o6'crrie, rrri ro ryrs va r u tsaquufi nn,,I[B Ha aost{iJt,rq ra nin.rsrarcru oqiHqi en,ruey
sa aosri,r,rs (:a:navurlr niAnosiAHuii nynxr i rracrnHy crarri 3 3axony Vnpaitru "[po
oqiuxy er,urny Ha goer<i,run").

fl,raHoeaHa .qiq,ruHicru Ha-re)rc4 r b ao ap)roi nareropii str;ie aisruHocri ra o6'ercrie. sKi
Mo)K)Tb Mar 3HaqH f i  Bnr B l la : .oexi . r , rR ra ni , l , rsranr s oui t tu i  on, lnel ' , , louKi.Jt : rn ui4troei4uo ao
nynxrie 1,3 nyunry 3 crarri 3 3arony Yrpaiuu <flpo oIliHry Bntr{By Ha ;1orxi.rttlt> Ns 2059-VIiI
n i4 23.05.2017 porcy.

10. HasnHicrb nigcrae a;ur :AiiicueHurr oqisxu rpaucxopaoHHoro B[,'rfiBy na Aonrci,rnq
(n rolry qltc;ri nassHicrr, 3rraqHono HeraruBHoro rpaHcKopAoHHoro BIIJTIIBy na gonxi,r,ra ra
uepe.nirc aepl(aB, Aonrci,r,rq ffKrrx Mo)Ke 3a3HaT[ 3HaqHolo Hefarr{BHofo TpaHcKopAoHuofo
Brr,'rHBy (raven,reulrx gepxan).

Tpaucr<opgonurlii enrris Ha aosxirJrrr - ei4cyrnifi.
11. fl.nauonauuii o6cqn aoc,riaxesr ra pinens Aera,ri:raqii in{opuaqii', ulo niA,rsrae

BKJrrorreHHrc ao rsiry ; ouiHru Brr,ruBy Ha aoBKi,'Iflrr.
BiAnosiArio Ao crarri 6 3anony Ynpaiulr <flpo oqiuxy BrnIzBy Ha AoBKinnt) Ne 2059-VIII

eia 21.05.20 l7 poxl  e o6cr r i  . [ocrarHbovy arr  nprXrrrrr l  p i rueHr uto4o BnpoBaAXeHHt n:rasogoJ
-ri.{rsHocri.

12. [|poueaypa ouirrrH sn,T uey ua aoerci"r.rfl Ta Mo?KJllrBocri a,'rq y'racri e uifi
rponagcr,rcocri,

fl:ranosarra cy6'exroll rocnoAaproBaHHrr airr,rrHicrb Moxe MarI{ gua.{H[ii nruLtn ua 4ou<imlt
i, orxe. niArsrae oqinqi BrrJraBy Ha aosKirag gianoeiAno 4o 3axony VxpaiHu "flpo oqinxy nnluny
Ha aosKirrs". Oqinna enrtasy aa losrci,r;rr - ue npoueAypa, ruo nepe.u6a.Iae:

-  rr iaroroar;  ey5'crrou rocnoaaproBaHHr reir5 r  ouiutcu en,rHey Ha r loBKi. l , ls :
- npoBeAeHHs rpoMaAcbKofo o6roeopeHH.t n.raHonanoi gir:rluoi:ri;
- aHaqir ynoBHoBa)neHH\4 opr aHov rei 11 r orliurr BnJTHB) Ha 4.reril,rr, 6y4s-rroi

4oAarxonoi iutfopuaqii, sKy Haaa€ cy6'exr rocnogaploBaHHt, a raKox ig$opMauii, orpnrlranoi aig
rponagcr,rocri nia .rac rpoMaAsr,Koro o6ronopeunr, nia qac gaiiicuesss nporleAyps oqinr<r't
rpaHcKopAoHHofo B[nr{By, iuruoi in{opl,rarlii;

-  HaaaHHt ynoBHoBa)r(errH N4 opraHoM Mort lBoBaHoro Br4cHoBKy r ouiHxu BnnuBy Ha AoBKinnt.
qo BpaxoBye pe3ynr,Talu auani:y, repe46auenoro a6saIIoN,I n'ruru qr,oro nyHKTy;

-  BpaxyBaHHr Bl . . rcHoBK) r  ouiuxn BnJl t tBy Ha nosxi , r , rs y piLleHHi npo npoBaAxeHHt
r,raHoeauoi gixruuocri, :a:Haveuoro y nyuxri 1 4 qloro noeirxoNt,'IeuHs.

V ancHoery :  ouirrxu BnnHBy Ha lorrr i . t . t l  )  noBHuBaxeHhi i  opraH. Bl4xo.[ tqr r  ouiHxtt
Bnnr.rBy Ha aosxi,ry:rs n,qasosanoi g|r,rruocri, BI43HarIa€ gonycruuicrt vu o6rpynronye
Heaonycrun'r icr  s npoBat)Kennr rr . raHogauoI ais,rsroc r i  rc BuJHar]a€ eKorot i . rHi  yuoar i l
npoBa,qxeHH.{.

3a6opouterrcx po3lroqr.rHarrr npoBaA)r{eHHr rr;rarrosauoi AiqrlHocri 6es oqinrlr BrrnHBy Ha
goexiruu ra orpuMaHH.{ piureHur rpo rpoBaAr(eHHq u,rauonauoi .qil:rsuocri.

flpoueal pa ouiHrcn en.ruey Ha troexi,r,rr nepen6a,rac npaeo i voxlnRocrl rpovaacsrocri 4:rr
yuacri y raxiii npoueAypi, :oxpeua ua cra:tii o6ronopeuur o6crry Aoc:ri4rxeul ra pinnl

Jera,rirauii iu$opnrarlii. ulu ni:.,rqrae BKJ'rroqcHHru lo reiry : ouisttu BfinliBy Ha aoeri,'r,rr. a laxox
na craAii po3rn.f,Ay ynoBHoBaxeHIrM opfaHoM noAauoro cy6'er<roLr roclloAaploBaHHx :eiry r



orIlHKLt Blnr.rBy Ha AoBr{inn{.
FIa cragii rpoMarcbr(oro o6ronopeuul :eiry r orliHrra BnJTuB)' rra gonri:r;rr lporrroM

tl logalvct tute 25 po6ovux luie rpoua,rcst toct i  l ra lact lcg Nrorrr ; rHeicls Hd)at iar h 6yas-rrc i
3ayBax(eHHfl  i  nponolnui i  ao rairy t  ouirrrrr . t  Bn.t  rJ)  Ha aosrci , r , t l  ra f i , raHosanor ' r i r lsuocr i ,  a
TaKo)K B3rrr4 yr{acrb y rpoMallcbKr]x cryxaHH.sx. flera:rlHillre npo npoqeAypy rpoMaAcbKoro
o6roBopeHHs eeiry s oqiuxu BIrnuBy Ha 4oeri:rm 6y)le noni4ouneHo B ororoueHHi npo novaror
rpoMaAc6Koro o6ronopeuur.

13, lporrra4crxe o6ronopennn o6clry goc,ria;xerrs ra pinna Aera,ri:aqii iH$opnraqii', qo
nig,rnrae BKJrroqeHHrc Ao rniry r oqiuxu BnJtHBy na ,qonxi,r,ra

llporxrou 20 po6ouux gHie :4nr onpaJrrcAr{eHHr qroro roeigor,r:reHHr rra o$iqiiuouy re6-
caiiri vnoBr'roBaxeHoro opraHy rponragcr,xicrr N{ac npaBo HaAarr.r yrroBHoBaxeHoMy opraHy,
la rH . lqcHovy  1  n lH r< r i  l 5  r r r . o ro  r roe inov , reHuq .  sa lBaxeHHr  i  nponor t ru i i  ao  n raHoeaHo i
giarsaocri, o6crry ;tocnigrxeur, ra pieHl /(erali3aqii iu$opNlauii, trlo ni:lmrar BxrloqeHHro Ao
re i  r y  r  ou i r r ra  sn . rue )  Ha  roRK j . r , t s .

Haaato' l  tar i  la1 eartceHHa i  nponoruui i -  ararrr i  rs pecc rpaui i , iHHr7 Hovep cnpaeu npo ouiurcy
Bl l , ' tLrB\ Ha .noexi , t , ' t>t  n, tauoBlHur '  . t i rJtbHocri  e C.rurrorr l  pcr crpi  l  ouiHxr.r  ur l r rzsl  Ha Aogri , r , rg
(3a3Ha'IeHI4fi ua nepmiii cropiHui Ilroro nosizlov,renur). Ile 3HaqHo crrpocrr,rrr, [poqec peecrpauii
'ra po3rJrqAy Bauux sayeaxtenr, i npono:ur1iri.

Y pa:i orpuvauHt raltux 3ayBax(eHb i Itponoruqili rpouagcsxocri nonrl 6yAyrt po:rrirqeni n
€gIaHor'ry peecrpi : oqiHKu BflnfiB) Ha _loexi,lrx .La nepegaai cy6'enry rocnoAapruBaHgt
(nporrroM rplox po6o.rlrx 4Hin : gru ix orpnr,ranru). Oco6n, rqo HaAarorb :aynalxeHH.r i
lponosuqii, cnoil,r ni4nacov :acniguyrors cBoro 3t-oA) ua o6po6xy ix nepcona,rruux AaHr.rx.
cy6'exr rocnoraproBaHHr nig uac nialoroB(s:niry r oqinxu BnxuBy Ha AoBKinnq 3o6oB's3aHuii
BpaxyBarH noeHicro. BpaxyBalH qacrKoBo a6o o6rplHroeaHo ei lx , ' l l . j  z ra;eaNeHul i
nponoruui i  rpoiva:csroct i -  r -r laaHi y npoueci  rpovalcsxoro o6rosopeuul o6crry nocninxeHb ra
pieHr, tera,r i raui i  iHQopr. ,rarr i i .  ur .r  n ir , rnrac BK,rroqeHHro lo rairy 3 ouiHKr. .r  BnnHB) Ha 4oari l r . r .
. I {erustta iH<popuauin npo uc Bt i . tH' lqar rsclr  lo rRi  ruI  . ruigrc. t  BnJr lhB) Ha (oBKinnr.

I 4. PilueHHq rrpo rrpoBaA?rieHHfl n.rrarrosaHoi ;1ia;ll'uoc.r i
Bi lnoeiaHo no 3at(oHo.LaB(tsa pi tueHHrv t lpo nl)oBa/.1)r{eH s n :auoi  nnaHoBaHoi qir , rsHocr i

6Y4e:
- piueuru 30 cecii Hocincrxoi uicl,xoi pagu YII sil 12.12.2017 poxy <flpo linan

(uporpar,ry) coqiansuo exonor,ri.rHoro po3Burny Hocieotxoi Micr,Koj paAr4 Ha nepiog 20Ig-2020
poKn)

- pilreurr.r BnKoHaBrroro rcouirery Ilocir:cr,xoi rliclxoi pagu Ng 374 sia 15.12.2017 poxy
<fIpo sareepAxeHHr npoeKTH o- Ko nrropnc I oi gonl nrer rarlii (p. tlocisouxa) >

- pirtreHH.r Br4KoHaBqofo nonrirer"v I-Iociecbnoi uicr,xoi paqu Ns 336 eia 10.11.2017 pory
<IIpo uaganru 4o3Bony Ha po3p06xy po6ouoro lpoer{Ty)

- Ao3Bin r{a rpoBeAeHHr po6ir na 3eM.rrrx BoAHoro dloH;1y, eiAnoeilno 4o llocrauonu
Ka6iuery Miuicrpin Vnpainu Ns 557 eil 12.07 .2005 i: 3r,risaura .4o locraHoB KMV Ns 128 eia
23.01.2019.

15. Yci :aynaxenna i npono:lrrlii rpolragcrrcocri go n,rauoeauoi gia,rruocri, o6cary
Aoc,'Ii,qr(eHb ra pinua aera,'ri3aqii iurloprraqii, qo ni4,rnrae BKJrroqeHHro 4o rniry 3 oqiHrn
BrI!'IlrBy na gonxi,r,ra, Heo6xirxuo rraAcHJIaru ro

. / IenapraveH 11 cro,ror i i  ra f lpHpo,, tHLrx pecl  pcie Veprr i r iecsroi  U,5rae soi  -(epxaBHoi
agr,riuicrpaqii, posramoeauoi sa alpecolo: 14000, v. Llepuirin, npocflertr Milpy, 14.

E,rerrponua a4peca E-mail : d9ka_pSil@gg.gqy.U4.
Honep tere$ony (0a62) 67 4-8J 2.Ko:rnar<rsa oco6a - fanrra B IOpii'nua.

Mici,riufi foJroBa,'

I

B.IIHATqEI]I(O
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Шановні мої 
посів чани! 

Дорогі виборці!
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П/ІПП/Ї пжгпк .

ФлШС
ї З 'у  /Нд Щирого серця вітаю всіх пас з 

Світлан святом Воскресіння Христо- 
‘ ваго. Сьогодні, в його переддень, коли ’ 

ми очікуємо Божого благословення і 
віримо в непереможність добра, нехай 

наші серця наповняться почуттями, які зроб
лять нас крилатими в мріях та сподіваннях.

Любій моєму серцю Носівіцині бажаю про- і  
цвітаннн, а всім вам — сонячного тепла 
і любові від рідних, міцного здоров'я й 
довголіття.

Олександр КОДОЛЛ,
ІІІ//ІН Уітп/ііи»»

Додаток 13.



Носівські вісті 25 квітня 2019 р. 7
(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

Носівська міська рада 
Носівського району Чернігівської області 

ЄДРПОУ 04061984
інформує про намір провадити плановану 

діяльність та оцінку її  впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 17100, Чернігівська область,

Носівський район, м. Носівка, вул.Центральна 20, теле
фон (04642) 2-81-99, e -  mail: nos_mr_zem@ukr.net

2. Планована діяльність, її  характеристика, технічні 
альтернативи.

Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в ад
міністративних межах міста Носівка Чернігівської області 
з метою покращення його санітарно-екологічного та тех
нічного стану.

Технічна альтернатива 1.
Застосування для розчищення руслового ставка пла

вучої землесосної машини, з відкачуванням грунту та 
розрівнюванням його в межах прибережної захисної сму
ги руслового ставка.

Технічна альтернатива 2.
Застосування для розчищення руслового ставка екска

ватора типу драглайн — одноковшева самохідна виймаль
но-навантажувальна машина циклічної дії, у якої ківш має 
гнучкий зв’язок із стрілою та поворотною платформою 
з допомогою канатів та блоків. Переміщення драглайну 
здійснюється крокуючим чи гусячим ходом, що забезпе
чує високу маневреність і прохідність машин.

3. Місце провадження планованої діяльності, тери
торіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль
на альтернатива 1.

Місце провадження планованої діяльності: Русловий 
ставок на річці Носівочка в адміністративних межах міста 
Носівка Чернігівської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль
на альтернатива 2.

Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль
ності

Планована діяльність щодо реконструкції руслового 
ставка покращить його екологічний та гідрогеологічний 
стан та сприятиме покращенню санітарно-епідеміологіч
них умов, поліпшенню естетичного вигляду, створенню 
умов для відпочинку населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, дов
жина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність реконструкції руслового ставка 
передбачає:

- видалення мулу та болотної рослинності (про
тяжність ділянки робіт L=840 п.м, ширина 20-80 м),

- розрівнювання грунту на прилеглій береговій те
риторії, засипка пониженої заболоченої території;

- залуження укосів та ділянки планування в межах 
прибережної захисної смуги руслового ставка;

- влаштування зон відпочинку шляхом застосуван
ня елементів благоустрою пляжів (лави, урни, контейнери 
для збирання побутових відходів, навіси від сонця типу 
«зонт-гриб», кабінки для переодягання).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль
ності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності в період проведення 

будівельних робіт:
- заходи щодо збереження рослинного шару грун

ту по трасі водопроводу в місцях його наявності;
- дотримання рівнів викидів забруднюючих речо

вин в межах встановлених ГДК населених місць;
- дотримання допустимого рівню шуму;

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається. Зважаючи на те, що використання 

екскаватору можливе тільки на ділянках, наближених до 
лінії берега (з урахуванням наявності підступів і площ для 
маневрування) або на ділянках зі зниженим рівнем води; 
також ускладнюються умови для розрівнювання вийнято
го грунту на березі в подальшому технічна альтернатива 
2 не розглядається. Тобто, технічна альтернатива 1 є най
більш ефективною та екологічно допустимою. 

щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності:
- Водний кодекс України;
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
- Закон України «Про рибне господарство, проми

слове рибальство та охорону водних біоресурсів»;
щодо територіальної альтернативи 2:
Аналогічно з територіальною альтернативою 1.

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

щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишуку

вання. Планована діяльність передбачає заходи щодо ра
ціонального використання земельних ресурсів. 

щодо технічної альтернативи 2: 
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: 
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування. Про

ектні рішення в період будівництва передбачатимуть за
ходи щодо збереження рослинного грунту, здійснення 
відновлювальних заходів; 

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни 

внутрішнього згорання (ДВЗ) будівельних машин та ме
ханізмів в період проведення будівельних робіт.

Коротка характеристика можливих впливів планованої 
діяльності:

- на повітряне середовище — викиди забруднюю
чих речовин при роботі будівельних машин та механізмів;

- на водне середовище — вплив тимчасовий — ут
ворення шлейфу мутності при роботі земснаряду;

- утворення будівельних відходів, що будуть пере
даватися на утилізацію.

- шум від автотранспорту та будівельної техніки;
- на флору і фауну — в період реконструкції мож

ливе погіршення умов життєдіяльності та зменшення ви
дового складу, чисельності представників гідробіонтів, та 
організмів планктону, бентосу, що мешкають в зоні пла
нової діяльності; в період експлуатації негативні впливи 
відсутні.

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

можливі на території здійснення планової діяльності — на 
території м. Носівка Чернігівської області. 

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи 
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо
жуть 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 довкілля відповідно 
до пунктів 1,3 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059^Ш від 23.o5.2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наяв
ність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав).

Транскордонний вплив на довкілля — відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталі
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впли
ву на довкілля» № 2059^Ш від 23.05.2017 року в обсязі 
достатньому для прийняття рішень щодо впровадження 
планової діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли
вості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцін
ці 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 впли
ву, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого вис
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результа
ти аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі
шенні про провадження планованої діяльності, зазначе
ного 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 обгрунтовує недо
пустимість провадження планованої діяльності та визна
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рі
шення 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 упов
новаженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впли
ву на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на дов
кілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько
го 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 офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноважено
му 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 реєстра
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господа
рювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підго
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра
хувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано 
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 діяльно
сті

Відповідно до законодавства рішенням про проваджен
ня даної планованої діяльності буде:

- рішення 30 сесії Носівської міської ради VII від 
12.12.2017 року «Про План (програму) соціально-еконо
мічного розвитку Носівської міської ради на період 2018
2020 роки»

- рішення виконавчого комітету Носівської міської ради 
№ 374 від 15.12.2017 року «Про затвердження проектно- 
кошторисної документації (р. Носівочка)»

- рішення виконавчого комітету Носівської міської 
ради № 336 від 10.11.2017 року «Про надання дозволу на 
розробку робочого проекту»

- дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 
557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ № 128 від 
23.01.2019

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Чер
нігівської обласної державної адміністрації, розташованої 
за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14.

Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua.
Номер телефону(0462)674-872.
Контактна особа -  Ганжа Валентина Юріївна.
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

В І Ч Н І
^запрацював 
митний термінал

Урочисте відкриття нового митно
го терміналу на території ТОВ «Ін- 
тер» в Ічні відбулося 23 квітня. Це 

означає, що всі експорно-імпортні операції 
здійснюватимуться безпосередньо на міс-

ЧСЬКА

актуальність

Додаток 14.



ДЕСНЯНСЬКА ПРАВДА ОГОЛОШЕННЯ № 17,25 квітня 2019 р.

Увага! Газопроводи високого тиску!

До уваги голів міських, районних, сільських та селищних рад, керів
ників проектних, будівельних та експлуатуючих організацій, промислових 
підприємств, ТОВ, ВАТ, інших організацій та населення.

Чернігівське ЛВУМГзвертає увагу, що по території Чернігівської обл. про
ходять магістральні газопроводи й газопроводи відгалуження високого тис
ку з умовним діаметром від 100-1000 мм та робочим тиском 45-7S кгс/см1 2 3 4 5 6.

З метою створення безпеки населенню, збереження споруд і буді
вель при можливих аваріях на газопроводах Постановою Кабінету Міні
стрів України від 16 листопада 2002 року №1747 затверджено «Правила 
охорони магістральних трубопроводів» та Закон України Про правовий ре
жим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів №3041- 
VI від 17.02.2011 р.

Ці правила встановлюють умови забезпечення охорони об’єктів магі
стральних трубопроводів від пошкоджень і руйнувань унаслідок несанкці
онованого доступу, охорони довкілля, а також безпечної життєдіяльності 
населення на прилеглих до магістральних трубопроводів територіях .Юри
дичні та фізичні особи за порушення цих Правил несуть відповідальність 
згідно із законодавством. Правилами встановлено охоронну зону вздовж 
газопроводів, майданчиків, газорозподільних станцій, ширина яких зале
жить від діаметру газопроводів.

На земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, забо
роняється:

споруджувати житлові, громадські й дачні будинки;
розмішувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади палив

но-мастильних матеріалів;
будувати гаражі та автостоянки, садові й дачно-садові споруди, авто

мобільні дороги 1-4 категорій та залізниці;
влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що 

спричиняють корозію;
розміщувати спортивні майданчики, стадіони,ринки, зупинки громад

ського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням 
людей;

кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями, 
ланцюгами, лотами, волокушками і тралами;

будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, 
лісових масивів, садів, виноградників тощо;

зберігати сіно і солому, розбивати польові стани й табори для худоби, 
розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки; розбирати і руйнувати во
допропускні, берегоукріплювальні, земляні та інші споруди, що захищають 
об’єкти магістрального трубопровідного транспорту від руйнуванням при
леглу територію і навколишню місцевість -  від аварійного розливання про
дукту, який транспортується магістральним трубопроводом;

переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних 
трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну части
ну цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, крано
ве обладнання, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші 
складові магістральних трубопроводів;

відчиняти люки, хвіртки та двері не обслуговуваних підсилюючих 
пунктів кабельного зв’язку, загорож вузлів лінійної арматури, станцій ка
тодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лі
нійних споруд, відкривати й закривати запірну арматуру, вмикати засоби 
зв'язку, енергозабезпечення і телемеханіки магістральних трубопроводів; 

розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню. 
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Будь-яке пошкодження газопроводу може призвести 

до вибуху. При загоранні газу у вітряну погоду зона пошкодження знач
но збільшується. На довгий час припиняється постачання газу споживачам, 
завдаються матеріальні збитки господарствам і населенню.

Проведення будь-яких робіт в охоронній зоні газопроводів дозволя
ється лише після письмового погодження з власником газопроводу,за про
ектами, погодженими в установленому порядку.

Слід обов’язково одержати письмовий дозвіл або наряд-допуск у влас
ника газопроводу на виконання робіт. Роботи виконувати у присутності 
представника власника газопроводу.

ГРОМАДЯНИ! Будьте уважні та обережні, перебуваючи поблизу газо
проводів.У випадку виявлення витоку газу або його загорання негайно зу
пиніть роботу, вимкніть двигун машини, відведіть людей на безпечну від
стань і повідомте черговому з МНС за тел. 7-55-07, органам міліції або зате
лефонуйте за номером 68-01-17 (Чернігів).

За довідками звертатися до Чернігівського ЛВУМГ за адресою: 15575, 
смтОлишівка, вул. Козацька, 57 Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

Адміністрація Чернігівського ЛВУМГ

К РЕД И ТН А  СП ІЛ КА «КО П ІЛ КА »
Повідомляємо про скликання чергових загальних 

зборів членів кредитної спілки, які відбудуться 29 трав
ня 2019 року о 12-годині за адресою: м. Ічня, вул. Леніна, 
4  (Школа м и сте ц тв і Початок реєстрації членів КС «Копіл- 
ка» об 11.00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження порядку денного загальних зборів.
2.3аслуховування та затвердження звітів органів 

управління КС «Копілка» за 2018 рік.
3. Заслуховування та затвердження висновку ревізій

ної комісії та аудиторського висновку, яким підтверджена 
річна звітність КС «Копілка» за 2018 рік.

4.3атвердження річної звітності та результатів діяль
ності КС «Копілка» за 2018 рік.

5.Про затвердження незалежного аудитора (аудитор
ської фірми) для підтвердження достовірності і повноти 
річної звітності КС «Копілка» за 2019 фінансовий рік.

б.Обрання членів органів управління.
7. Про порядок розподілу доходу і покриття збитків 

кредитної спілки.
8. Внесення змін до Статуту КС «Копілка» та затвер

дження положень, що регулюють діяльність КС «Копілка» 
у новій редакції.

9. Різне.
Довідки за т.04655 2-48-87 Правління КС «Копілка»

ДОПОМОЖІТЬ УРЯТУВАТИ ЖИТТЯ!!!
Романові Бобирю 32 роки. Більше року він бореться з тяж

кою хворобою.
Грудень 2017 року розділив життя Романа на «ДО» і «ПІСЛЯ». 

«ДО» -  це улюблена робота, друзі, хобі, а головне -  усміхнена ма
ма. «ПІСЛЯ» -  це лікарня та страшний діагноз -  лімфома Ходжкі- 
на,нодулярний характер склерозу, з ураженням над- і підключич
них лімфовузлів. А далі -  обстеження, «хімії», опромінення, знову 
обстеження... І завжди сумна та стривожена мама.

Майже рік сім’я Романа самотужки оплачувала лікування, 
але нині всі кошти вичерпано. Постало питання про обстежен
ня й лікування за кордоном, на що потрібно 60 тисяч доларів. 
Таких грошей у родини немає.

Мама Роми, яка працює медсестрою в лікарні та рятує чужі 
життя, просить допомогти їй урятувати єдиного сина.

Якщо кожен із нас допоможе хоча би гривнею, у Романа 
знову будуть улюблена робота, хобі, а головне -  усміхнена мама.

ПриватБанк: 5168 7575 8483 0487 
Ощадбанк: 5167 4901 2810 6011 

PayPal: paypaLme/bobyroman 
Бобир Лариса Михайлівна (мама)

Тел.: (063) 579-80-40,(097) 880-38-55.

Втрачений студентський квиток серія ЕН №11597548, виданий Чернігівським ба
зовим медичним коледжем на ім’я Чуприна Юлія Олександрівна, вважати недійсним.

ОТ 1800 ГРН

ГРАНИТАПАМЯТНИКИ ИЗ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАРЬЕРА.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ХУД. ОФОРМЛЕНИЕ, ОГРАДКИ, 

ФОТО, ТАБЛИЧКИ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

А
GRANITE

ул. 1 мая, 156а (р-н гипермаркета «Вена») 
(099) 290 79 14, (063) 643 23 71,

(098) 499 88 64

ДП «Ніжинський лісгосп» 
реалізує дрова колоті

за ціною 1 куб.м:
•  твердої породи -  1 1 0 0  гр и ;
•  хвойних та м’яких порід -  1000 грН .

Виготовлені дрова складаються 
в піддон розміром (1x1x2 м) 
загальним об’ємом 1,5 куб. м.

Придбати рубанці можна на Бобровицькому нижньому складі, а вже з 
травня -  у Вертіївському лісництві на навантажувальному пункті «Липів Ріг».

Довідки за телефоном (067) 462-47-03 (Наталія).

Чернігівська міськспоживспілка повідомляє про проведення аукціон
них торгів з продажу:

1. Лот. Будівля ковбасно-безалкогольного цеху загальною площею 665,4 
кв. м в емт Барва, І провулок Миру, будинок 4.

Площа земельної ділянки -  0,1552 га (кадастровий номер 
742115510001:007:0565).

Стартова ціна продажу -  90000 грн, без ПДВ.
Перший крок аукціону -  9000 грн, наступні кроки -  1000 грн.
Заявки на участь в аукціоні реєструються за умови сплати претендентом 

реєстраційного внеску в розмірі 170 грн. без ПДВ та гарантійного внеску в 
розмірі 10% від стартової ціни лота без ПДВ й надання копій документів: для 
фізичних осіб -  паспорта та ідентифікаційного номера; для юридичних осіб 
-  витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-під- 
приємців, довідки ЄДРПОУ, свідоцтва платника податку, наказу про призна
чення керівника, Статуту.

Кінцевий термін реєстрації заявок -  08.05.2019.
Торги відбудуться 14.05.2019 об 11 годині за адресою: м. Чернігів, про

спект Перемоги, 159, кімната 810.
Гарантійний та реєстраційний внески вносяться на рахунок Чернігів

ської Міськспоживспілки №26007051420159 в Чернігівське РУ ПАТ КБ При
ватБанк, МФО 555586, ЄДРПОУ 40268466.

Довідки за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 159, кімната 811. 
Тел.5-60-19.

Втрачений сертифікат на право на земельну частку (пай) по СГАТ «Агро- 
комсинтез» серія ЧН №0505026, виданий на ім’я Синявський Олексій Ониси- 
мович, вважати недійсним.

(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

Носівська міська рада 
Носівського району Чернігівської області 

ЄДРПОУ 04061984

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

1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Но- 

сівка, вул. Центральна, 20, телефон (04642) 2-81-99, e-mall: nos_mr_zem@ukr. 
net

2. Планована діяльність, ї ї  характеристика, технічні альтернативи
Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних ме

жах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його санітарно- 
екологічного та технічного стану.

Технічна альтернатива 1.
Застосування для розчищення руслового ставка плавучої землесосної ма

шини,з відкачуванням грунту та розрівнюванням його в межах прибережної за
хисної смуги руслового ставка.

Технічна альтернатива 2.
Застосування для розчищення руслового ставка екскаватора типу драг- 

лайн- одноковшева самохідна виймально-навантажувальна машина цикліч
ної дії,у якої ківш має гнучкий зв’язок Із стрілою та поворотною платформою 
з допомогою канатів та блоків. Переміщення драглайну здійснюється кроку
ючим чи гусячим ходом, що забезпечує високу маневреність І прохідність ма
шин.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати

ва 1.
Місце провадження планованої діяльності: Русловий ставок на річці Но

сівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність щодо реконструкції руслового ставка покращить йо

го екологічний та гідрогеологічний стан та сприятиме покращенню санітарно-е
підеміологічних умов, поліпшенню естетичного вигляду, створенню умов для 
відпочинку населення.

5. Загальні технічні характеристики,у тому числі параметри планованої д і
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність реконструкції руслового ставка передбачає:
- видалення мулу та болотної рослинності (протяжність ділянки робіт L=840 

п.м, ширина 20-80 м),
- розрівнювання грунту на прилеглій береговій території, засипка пониже

ної заболоченої території;
- залуження укосів та ділянки планування в межах прибережної захисної 

смуги руслового ставка;
- влаштування зон відпочинку шляхом застосування елементів бла

гоустрою пляжів (лави,урни, контейнери для збирання побутових відходів, на
віси від сонця типу «зонт-гриб», кабінки для переодягання).

6. Екологічні та Інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних робіт:
- заходи щодо збереження рослинного шару ґрунту по трасі водопроводу 

в місцях його наявності;
- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановле

них ГДК населених місць;
- дотримання допустимого рівня шуму;

щодо технїчної альтернативи 2:
Не розглядається. Зважаючи на те, що використання екскаватора можливе 

тільки на ділянках, наближених до лінії берега (з урахуванням наявності підсту
пів І площ для маневрування) або на ділянках зі зниженим рівнем води; також 
ускладнюються умови для розрівнювання вийнятого ґрунту на березі, в подаль
шому технічна альтернатива 2 не розглядається. Тобто технічна альтернатива 1 
є найбільш ефективною та екологічно допустимою. 

щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності:
- Водний кодекс України;
- ДБН 5.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
- Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охо

рону водних біоресурсів»;
щодо територіальної альтернативи 2:
Аналогічно з територіальною альтернативою 1.
7. Необхідна еколого-Інженерна підготовка І захист території за альтер

нативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, Інженерно-геологічні вишукування. Планована ді

яльність передбачає заходи щодо раціонального використання земельних ре
сурсів.

щодо технічної альтернативи 2: 
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування. Проектні рішення в пе

ріод будівництва передбачатимуть заходи щодо збереження рослинного ґрун
ту, здійснення відновлювальних заходів; 

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни внутрішнього зго

рання (ДВЗ) будівельних машин та механізмів у період проведення будівель
них робіт.

Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності:
- на повітряне середовище -  викиди забруднюючих речовин при роботі 

будівельних машин та механізмів;
- на водне середовище -  вплив тимчасовий -  утворення шлейфу мутності 

при роботі земснаряду;
-утворення будівельних відходів,що будуть передаватися на утилізацію.
- шум від автотранспорту та будівельної техніки;
- на флору І фауну -  в період реконструкції можливе погіршення умов жит

тєдіяльності та зменшення видового складу, чисельності представників гідробі
онтів,та організмів планктону, бентосу, що мешкають в зоні планової діяльності; 
в період експлуатації негативні впливи відсутні.

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на терито

рії здійснення планової діяльності -  на території м. Носівка Чернігівської області. 
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та о6)ектів , які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт І частину статті 3 Зако
ну 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 
довкілля відповідно до пунктів 1,5 пункту 5 статті 5 Закону України «Про оцін
ку впливу на довкілля» № 2059-УІІІ від 25.05.2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впли
ву на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного нега
тивного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Транскордонний вплив на довкілля -  відсутній.
11. Планований обсягдослідженьта рівень деталізації Інформації, що під

лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

№ 2059-УІІІ від 25.05.2017 року в обсязі достатньому для прийняття рішень що
до впровадження планової діяльності.

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 про
цедура, 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 Інфор
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, Іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова
дження 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 об
грунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає еко
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої д і
яльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право І можливості гро
мадськості 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 про
тягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість нада
вати будь-які зауваження І пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Деталь
ніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації Інфор
мації, 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 нада
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува
ження І пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталі
зації Інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження І пропозиції, вкажіть реєстраційний номер спра
ви про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлен
ня). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень І про
позицій.

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 об
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частко
во або обгрунтовано відхилити зауваження І пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації Ін
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь
на Інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планова

ної діяльності буде:
- рішення 50 сесії Носівської міської ради VII від 12.12.2017 року «Про 

План (програму) соціально-економічного розвитку Носівської міської ради на 
період 2018-2020 роки»

- рішення виконавчого комітету Носівської міської ради № 574 від
15.12.2017 року «Про затвердження проектно-кошторисної документації 
(р. Носівочка)»

- рішення виконавчого комітету Носівської міської ради № 556 від
10.11.2017 року «Про надання дозволу на розробку робочого проекту»

- дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, відповідно до По
станови Кабінету Міністрів України № 557 від 12.07.2005 Із Змінами до поста
нов КМУ № 128 від 25.01.2019.

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 дер
жавної адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект 
Миру, 14.

Електронна адреса E-mall: deko post@CQ.QQV.ua.
Номер телефону (0462) 674-872. Контактна особа -  Ганжа Валентина Юрі-

ївна.
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HOCIBCbKA MICbKA PANA
HOCIBCbKOTO PAiiOHY IIEPHII IBCbKOI OBJIACTI

Byn. IleHTpaIIbHa, 20, M flociBke llcprir iEc6Koi o6nacri, 17100, ren/d)aKc 2- I0-33, elnail: ,ro sivka_miskru.ld@)tkrn?1, KoA eAPnOy
0406t984
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25 r<eirrs 2019 p. rra. Hocinxa

Havu, ronaiciero e croa.{i HaLrarrbr{uKa ein4ily 3eMelr6Hux ei4nocrzu ra
exolori i  IruarqeHxa Onerccir Muro,rafioer,tqa. foJroBHr4x cneuia.,r icrie eiaairy
3eMeJrbHux ei4nocun ra erolorii HociecE,xoi r.ricrroi pa4a Kocrrox OleHrz
f enna4iieuz ra Jlxurxo Iprznr,r Cepriinur.r, saSir<coBaHo olpr4JrroAHeHut
lloni4ovrennr flpo nJraHonar+y Ai.a:rluicrb, rKa niglrrae oqiuqi ennuey na
4ou<irla ni,4noeiAuo 4o po6ouoro npoeKry <PexoHcrpyrqii pycloaolo craBKa
ua pivqi Hociso.rxa e aguiuicrpau4BHr.rx Mexax naicra Hociera r{epuirincrrcoi
o6,rac'ri 3 Meroro rroKpauleHHr ftoro cauirapHo-eKorori.{uoro ra rexniqgoro
craHy), rrrJrrxoM posrr.rirqenHr narroro llori4olrlennr Ha AourKax ofoJrorrreHb
3a aApecorc:

- rIeHTp Nricra Hociexa, nyl. Bor<sa,rua;
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O. KOCTIOK

- ira. Hociera, ay,r. I-{enrpa,r sua,20, (a4r,riuicrparlrena 6ygiena llociscrKoi
vicr,rcoi paAV, B $oi1e Ha reprxoMy ra rpet'boMy noeepxax).

flpo rqo cKnareHo Aauuir ax"r ra :4ificueuo SoroQixcaqiio :ri4no
AoAarKy.

,{ogarorc ua 3 apr.

lli4ni.rcu:

Ha.{a-,'rbu14r eia.qiry 3eMeJlbHux
eiAHocirFI ra erororii Hociecrxoi
rraicrxoi pa4lr

loroeHrfi cneqianicr eiaairy
3eMeJIL,Hl.jx siAuoc H ra exo,rorii
HocieclKoi vicrxoi paau

loroaHzft cneqia,ricr ei4gily
3eMeJrbHrzx ni4Hocau r a er<o,rori i
Hociecrxoi vicrr<oi par'Ir.i I. II.'IIIIKO
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Розміщення Повідомлення в фойє на першому поверсі адміністративної 

будівлі Носівської міської ради за адресою м. Носівка, вул. Центральна,20. 
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Розміщення Повідомлення в фойє на третьому поверсі адміністративної 

будівлі Носівської міської ради за адресою м. Носівка, вул. Центральна,20. 

 

 



Розміщення Повідомлення в центрі міста Носівка, вул. Вокзальна. 

 

 



УКРАЇШ\
І; '

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕР)КАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ.. .. \: '

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІІ ТА ЦРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
пр-т. Миру, І~, м.Чернігів, 14000 тел. (0462) 67-48-72, e-inai.l:deko_post@cg.gov.ua, код ЄДРПОУ 38709568

lf. t?{ tl)jf No 06-06/lltJ1 
{ 

На'№ вщ _

Носівська міська рада
171 ОО, Чернігівська обл., Носівський район, м. Носівка,
вул. Центральна, буд. 20

Щодо зауважень та пропозицій до
планованої діяльності

Департамент еколога та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації на виконання ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» розглянув повідомлення про плановану діяльність «Реконструкція
руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка
Чернігівської області з метою покращення! його санітарно - екологічного та
технічного стану» (реєстраційний номер справи 20194253530 у Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля), яка підлягає оцінці впливу на довкілля та в межах... .компетенцп повідомляє наступне.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення вю~.заного
повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадських організацій та
окремих громадян до Департаменту не надходили.

:1'
t'' 

Директор К. САХНЕВИЧ·,

Я на Жовтовата
0462(67-79-14)
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Платник HociBcbKa MicbKa рада

Код 104061984

Банк платника

ГУ ДКСУ У УЕРНIГIВСЬКIЙ ОБЛАСТI

ПЛАТIЖНЕДОРУУЕННЯN 461

Bin 22.05.2019

Код Санку ДЕБЕТ рах. N

853592 11 35414099046915

КРЕДИТ рах. N

Код Санку 1 26007924423144.980

320478
11

Отримувач ТОВ "Сiверпроект"

Код 141039495

Банк отримувача

АБ УкргазCiанк', м.КиУв, УкраУна.

Призначення платежу

0410001

Одержано Санком

23.05.2019

СУМА

12 928,83

Сума словами Дванадцять тисяч дев'ятсот двадцять BiciM гривень 83 копiйки

0116030;2240;аванс 30% за роз.зв.з Оц.ВПЛ.на довк."Рек-цiя рус. ставка на
рiч.Нос.в адм.меж.Нос." ;ЗГ.рах. ~ СФ-0000020 Bin 22.05.19;д.~138 Bin
21.05.19;без ПДВ.

ДР

Пiдписи

М.П.

Пiдпис

Штамп Санку

Проведено Санком

23.05.2019

Пiдпис Санку

Додаток 18.


