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(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 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АКЦЕНТ ПРОДАКШН» 

Код ЄДРПОУ: 40935166 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання:  

Адреса: . Україна, 03035, м.Київ, вул. Льва Толстого, будинок 63; 

Телефон: +38(097) 108 8808; 

Електронна адреса E-mail: chenickt@gmail.com. 

ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» діє в інтересах Гудзенка Валерія Миколайовича на 

підставі договору комісії від 01.04.2020 року. 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та 

будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; 

місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району 

Чернігівської області. 

З метою захисту берегу від руйнування хвилями та течією планованою діяльністю 

передбачається влаштування вертикальної підпірної стінки, а саме:  

- Вирівнювання поверхня землі; 

- Вдавлювання шпунту на проектну глибину 5 м; 

- Монтаж арматурних сіток, встановлення опалубки, заливка бетону та зняття 

опалубки; 

- Розчищення дна зі сторони водойми до берегоукріплювальної споруди; 

- Планування грунту, вийнятого при розчищення в межах 20,0 метрової полоси (у 

полосі відведення берегоукріплювальної споруди). 

Метод вдавлювання шпунту характеризується компактністю і мобільністю, також 

відсутністю підвищеної вібрації та шуму. 

Технічна альтернатива 1: 

Використання в роботі шпунтів з ПВХ (полівінілхлориду); 

Переваги застосування в роботі шпунтів з ПВХ:  

- Співвідношення максимальної міцності і легкості матеріалу; 

- Зручне транспортування, простота монтажу – не потребує залучення важкої 

техніки; 

- Не потребує додаткової консервації, тривалий термін експлуатації і може бути 

використаний кілька разів; 
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- Термостійкі: не деформується при морозах до -50
0
С і при нагріванні сонячними 

променями до + 80
0
С; 

- Притаманні  показники стійкості до різних хімічних, а також біологічних впливів;  

- Матеріал ПВХ не схильний до негативного впливу ультрафіолету; 

- Екологічно безпечний, має естетичний вигляд, чудово гармонізується з 

навколишнім середовищем. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що шпунти з ПВХ відмінно 

підходять для здійснення робіт, які пов'язані зі зміцненням берегової лінії. 

Технічна альтернатива 2: 

Використання в роботі шпунтів з металевого профілю (жолоб c закругленими краями 

бічних стінок (пазами) або замками); 

Недоліки застосування в роботі шпунтів з профілю з металу: 

- Обмежена стійкість до агресивних середовищ;  

- Невисока пластичність; 

- Значна вага конструкцій, що збільшує витрати на транспортування, складування і 

переміщення на будмайданчику; 

- Використовується при значних розрахункових навантаженнях укріплень, які 

вимагають застосування сталевої арматури; 

- Висока ціна.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1: 

Згідно з Містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об`єкта 

будівництва, які надані відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства та охорони довкілля Козелецької районної державної адміністрації від 

18.06.2019 за № 1-08/6 - місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада 

Козелецького району Чернігівської області4 

Земельна ділянка (кадастровий номер 7422083900:21:316:0004) площею 0,3704 га, 

передана громадянину Гудзенко В.М. в довгострокову суборенду (на 49 років), згідно з 

Договором суборенди земельної ділянки від 29 січня 2018 року; 

Земельна ділянка розташована на західній околиці с.Косачівка Козелецького району, на 

лівому березі Київського водосховища, в межах прибережної захисної смуги; на території 

Деснянської селищної ради Козелецького арйону Чернігівської області. 

На земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна, а також інші об’єкти 

інфраструктури. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2: 

Не розглядається. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Планована діяльність призначена для зміцнення берегової лінії, запобігання процесам 

вивітрювання та підмивання, заходи для забезпечення берегу стабільним і надійним.  

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Планована діяльність передбачає влаштування споруди берегоукріплення: 

- загальна довжина 42,5 м;  

- обсяг земляних робіт – 195 м
3
, 

- Розрівнювання грунту шаром 0,3 м – на площі 650 м
2
. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: 

Шпунти з ПВХ відмінно підходять для здійснення робіт, які пов'язані зі зміцненням 

берегової лінії. 

Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних робіт: 

- Дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановлених ГДК 

населених місць; 



- Дотримання допустимого рівню шуму; 

щодо технічної альтернативи 2: 

Не розглядається; 

Зважаючи на недоліки (невисока пластичність і значна вага конструкцій) в подальшому 

технічна альтернатива 2 не розглядається; 

Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною та екологічно привабливою; 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Обмеження планованої діяльності: 

- Водний кодексу України;  

- Земельний кодекс України; 

- Закон України «Про рибне господарство, промислове 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 вишукування.  
Планована діяльність спрямована на зміцнення берегової лінії, запобігання 

вивітрювання і процесу підмивання, щоб берег залишався стабільним і надійним.  

щодо технічної альтернативи 2: 

не розглядається. 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування; 

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 механізмів в період проведення будівельних робіт. 

Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності: 
- на геологічне середовище - відсутній; 
- на повітряне середовище - викиди оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду 

сірки, сажі, вуглеводнів насичених С12-С19 при роботі двигунів внутрішнього згорання 

будівельних машин та механізмів; 

- на клімат та мікроклімат - відсутній; 

- на водне середовище - вплив тимчасовий - утворення шлейфу мутності при роботі 

землерийної техніки; 

- на техногенне середовище - відсутній; 

- на соціальне середовище - не впливає; 

- на рослинний та тваринний світ - потребується отримання рибогосподарської 

характеристики та, в разі потреби,  визначення втрат рибогосподарського виробництва; 

- на ґрунт - заходи щодо збереження рослинного шару грунту в місцях його 

наявності; 

- утворення будівельних відходів та визначення шляхів їх утилізації; 

щодо технічної альтернативи 2: 

Не розгладається; 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території здійснення 

планової діяльності - на території Деснянської селищної ради Козелецького району 

Чернігівської області. 

щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розгладається. 



9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

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

на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»). 

Пункт 10 частина 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» друга 

категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 

(проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дна річок, берегоукріплення, 

зміни та стабілізації стану русел річок). 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав). 

Транскордонний вплив на довкілля – відсутній. 

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

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Відповідно до статті  6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 

від 23.05.2017 року в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо 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 процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 

участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 

на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 

оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 

громадського обговорення. 

 



13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-

сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 

та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 

(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 

пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 

врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 

пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

будуть: 

- Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, згідно Постанови Кабінету 

міністрів України № 557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ № 128 від 23.01.2019; 

- Дозвіл на початок будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; 

Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua; 

Номер телефону (0462) 67-79-14; 

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна.  
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