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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного
стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівсь1~ої області на ділянці від

ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*»

1. Реєстраційний номер справи з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД)
планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля No 20206155947.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу на

довюлля.
«Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного

стану) р. Удай в межах м. Прилуки Ч~нігівської області на ділянці від ПК-32 до
ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*».

3. Назва суб'єкта господарювання.
Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради

Чернігівської області.
4. Належність тшаиованої діяльності до першої чи другої категорії видів

діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначається відповідний пункт і частина статті 3
Закону).

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
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на довкілля відповідно до пункту 1 О частини З статті З Закону України «Про 'оцінку
впливу на ДОВКІЛЛЯ».

5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігтвської облдержадміністрації: 1

5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на вебсайтах . Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 17 червня 2020 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво інженерних споруд та
благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки
Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*» (далі -
звіт з ОВД) оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 1 О вересня 2020 року.

5.3. Звіт з ОВД оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 1 О вересня
2020 року.

5.4 Додаткові відомості до звіту з ОВД надані суб'єктом господарювання
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого

·, , територіального органу з оцінки впливу на довкілля 13 жовтня 2020 року.
. , б. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з оцінки

впливу на довкілля: .,;· -:.·
б. І. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Град

Прилуки» від 17 червня 2020 року No 25 {968) та «Прилуччина» від 18 червня
2020 року № 25 ( 15524-15525), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Град Прилуки» від 09 вересня 2020 року № 37 (980) та
«Прилуччина» від 1 О вересня 2020 року № 37 (15548-15549), копії яких додаються
до цього звггу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 17 червня
2020 року розміщено:

- на інформаційному стенді Прилуцької міської ради за адресою: вул.
Незалежності, 82, м. Прилуки (підтвердженням факту оприлюднення є акт та
фотофіксація);

- на інформаційному стенді самоорганізації населення No І Центрального
мікрорайону за адресою: вул. 1 Травня, 97, м. Прилуки (підтвердженням факту
опр_илюднення є акт та фотофіксація);

- на інформаційному стенді самоорганізації населення № 2 Заудаївськоrо
мікрорайону за адресою: вул. Тургенєва, 38-А, м. Прилуки (підтвердженням факту
оприлюднення є акт та фотофіксація);

- на фасаді торговельного закладу на території зони відпочинку річки Удай
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
09 вересня 2020 року розміщено:

- на інформаційному стенді Прилуцької міської ради за адресою: вул.
Незалежності, 82, м. Прилуки (підтвердженням факту оприлюднення є акт та
фотофіксація);
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- на інформаційному стенді самоорганізації населення No 1 Центрального
мікрорайону за адресою: вул. 1 Травня, 97, м. Прилуки (підтвердженням факту
оприлюднення є акт та фотофіксація);

- на інформаційному стенді самоорганізації населення № 2 Заудаївського
мікрорайону за адресою: вул. Тургенєва, 38-А, м. Прилуки (підтвердженням факту
оприлюднення є акт та фотофіксація); 1

- на фасаді торговельного закладу на території зони відпочинку річки Удай
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 1 О вересня 2020 року розміщено у приміщенні уповноваженого. . .територіального органу з оцінки впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

адм1н1стративно-територіальної одиниці, який є замовником планованої діяльності, що
може зазнати впливу планованої діяльності:

Звіт з ОВД з 09 вересня 2020 року розміщений у приміщенні Управління
містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області за
адресою: вул. Івана Скоропадського, буд. 102, м. Прилуки, Чернігівська область.

7. Протягом терміну громадського обговорення на стадії визначення обсягу
-. , .досиіджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД,. . .

.і~ · ма адресу уповноваженого територіального органу з оцгнки впливу на довкілля
надійшли зауваження і пропозиції від громадської організації «Українська'"
природоохоронна група» (лист від l 5.07.2020 р. No602/2020).

Інформація про врахування зауважень та пропозицій від громадської
організації «Українська природоохоронна група» в звіті з ОВД наведено в
додаткових відомостях до змісту звіту з ОВД наданих листом від 12 жовтня 2020 р
No О 1-1 7/92 від та оприлюднених на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 13 жовтня
2020 року.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення на стадії визначення обсягу досліджень та рівня

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих
днів: з 17 червня 2020 року по 15 липня 2020 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 10 вересня
2020 року по 15 жовтня 2020 року.

9. У зв'язку із внесенням змін до Зак'ону України «Про оцінку впливу на довкілля»
(далі - Закон) громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності не проводилися.

Відповідно до частини 2-1 статті 17 Закону, протягом дії карантинного режиму
громадське обговорення планованої діяльності проводилося виключно у формі надання
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

·· · Протягом терміну громадського обговорення звіту з ОВД до уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауважень щодо планованої діяльності
не надходило,

1 О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.
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N2 Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а Зміст Інформація про
No також найменування (для юридичних осіб) зауваження чи розгляд**
п/п особи, що подає зауваження і пропозиції* пропозиції

- - - -
* Письмові зауваження і пропозиції, що нщ~ійшли протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під час
громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтувапня неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення).

11. Додатки (викопіювання) на ,Qj_ аркуші:
1 1.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього звіту;
11.2. Додаткові відомості до змісту Звіту з ОВД надані суб'єктом

господарювання листом від 02.1 І .2020 р No О 1-17/97.
11.3. Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення звіту з

ОВД письмових зауважень і пропозицій громадськості, не додаються у зв'язку із
тим, що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД, письмові
пропозиції і зауваження від громадськості не надходили.

. Начальник відділу оцінки впливу
·-..;. ('4 • •на довк1лля управл~ння

~~ - .природоохоронних програм та. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінки
впливу на довкілля уповноваженого органу)

~'

Валентина ГАНЖА
(підпис) (ініціали. прізвище)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)

~ Катерина САХНЕВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище)

-_,



Гіз нетерпінням чекають у найдальших сільських кутках.
Бабусі виходять на лавки, поважні чоловіки цапять цигарки
в очікуванні періодики, жінки з нетерпінням перепитують,
чи є їхні улюблені видання...

Віра Торчило у Переволочній листоношею працює не так
давно. Але прийшла на цю посаду у найважчий час, коли
ніхто не хотів братися в селі за цю роботу. Бо не зрозуміло
було, що буде з поштовою реформою, до яких неочікува
них «сюрпризів» вона приведе. Що буде із зарплатою вреш
ті-решт...

Як і очікувалося, із стабільного залишилася лише неви
сока платня. Все решта - не дуже легко і часто непередба
чувано. Та Вірі вже повірили односельці і кожного разу з
нетерпінням чекають її до свого двору. Знають: принесе не
тільки періодичні видання, а й товари першої необхідності.
І передплатить улюблені видання, в тому числі і наші газети
«Прилуччина» і «Прилучаночка».

На фото: Віра Юріївна ТОРЧИЛО.

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ ВАШИМ

ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
Ви - справжні герої на

шого часу і заслуговуєте
на найбільшу повагу. На
передовій у боротьбі з
пандемією ви цілодобово
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БІЙНЯ ЗАКУПОВУЄ
ВРХ ТА КОНЕЙ.

Проблемні, лежачі
(дорізи). ЦІЛОДОБОВО.

Тел. 0677691552.

М'ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ
від населення та господарств:

ВРХ,коней,молодняк
(проблемних, лежачих). Цілодобово.
Тел.0988006666,0938006666.

ЗАКУПОВУЄМО
корів, коней, телят. Доріз.
Цілодобово. Високі ціни.

Тел. 0931304000,. 0671504570.
М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ КОМБІНАТ

ДОРОГО постійно закуповує корів, биків, те
лиць, коней, лошат. Вивезення худоби живою
вагою. Тел. 0661394639, 0982356171, Олександр
Андрійович.

(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 господарюван

ня)
№20206155947

(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 довкіл
ля Управління містобудування
та архітектури Прилуцької місь-

кої ради Чернігівської області
код ЄДРПОУ 38305922

інформує про намір провадити планова-ну
діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб'єкта господарю
вання

Юридична адреса: вул. Івана Скоропад
ського, 102, місто Прилуки, Чернігівська
обл., 17500, тел.0955977362, e-mail: rada_
architektura@i.ua

2. Планована діяльність, її характеристи
ка, технічні альтернативи.

З метою відтворення гідрологічного режи
му, поліпшення екологічних показників водно
го середовища та покращення умов існуван
ня іхтіофауни планованою діяльністю перед
бачається будівництво інженерних споруд та
благоустрій (поліпшення технічного стану) р.
Удай в межах м. Прилуки Чернігівської облас
ті на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О*
до ПК-5*, складається з робіт: розчистка річки
від намулу; кріплення укосів;

облаштування берегової зони; улаштуван
ня з'єднувальних переливних каналів.

Загальна довжина розчищення р. Удай
складає 1,9 км, глибина річки до розчищення
- від 0,3 до 2,0 м, після розчищення до 2,2 м.

Розчищення русла р. Удай передбачаєть
ся виконати по існуючому природньому рус
лу від пров.Соснового (ПК-32; ПК-46 район
Бабуки) до вул. Незалежності та в напрямку
частини старого русла р.Удай від діючої зони
відпочинку (ПК-О*; ПК-5*) до території КП
«Прилукитепловодопостачання» по вул.Не
залежності з відновленням його ширини, що
призведе до збільшення ширини річки від 1 О
м до ЗО м по основному руслу. річки та 45 м
u~ ir-тnniAuwn r.rhnnмoвa1-1иx ділянках зон від-

ка'налjв 3500 м 2 .
6. Екологічні та інші обмеження планова

ної діяльності за альтернативами.
Обмеження планованої діяльності в період

проведення будівельних робіт:
- дотримання значень гранично допустимих

концентрацій забруднюючих речовин в ат
мосферному повітрі населених пунктів;

- дотримання норм шумового навантаження
на межі санітарно-захисної зони;

- дотримання нормативного стану якості
водного басейну та грунтів;

- дотримання вимог проведення будівель
них робіт на землях водного фонду;

- дотримання вимог проведення будівель
них робіт у межах прибережної захисної сму
ги р. Удай з метою зменшення негативного
впливу на рибне господарство;

- дотримання норм зберігання та утилізації
відходів відповідно до вимог санітарно- гігіє
нічних норм;

щодо технічноїальтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
Зважаючи на те, що використання екскава-

тора можливе тільки на ділянках, наближе
них до лінії берега (з урахуванням наявно
сті підступів і площ для маневрування) або
на ділянках зі зниженим рівнем води; також
ускладнюються умови для розрівнювання
вийнятого грунту на березі в подальшому
технічна альтернатива 2 не розглядається.

Тобто, технічна альтернатива 1 є найбільш
ефективною та екологічно допустимою.

щодо територіальноїальтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності:
- містобудівні умови та обмеження для про

єктування об'єкта будівництва;
- дотримання обмежень господарської ді

яльності на землях водного фонду та в межах
прибережної захисної смуги водного об'єкта;

- дотримання обмежень господарської ді
яльності та врахування меж територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, недо
пущення нанесення шкоди природним комп
лексам та об'єктам, що охороняються;

- дотримання обмежень щодо благоустрою
прибережних захисних смуг в межах населе
них пунктів;

щодо територіальноїальтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підго

товка і захист території за альтернатива
ми:

Топографо-геодезичні, інженерно-геологіч
ні вишукування. Проектні рішення в період
будівництва передбачатимуть заходи щодо
раціонального використання земельних ре
сурсів;

щодо технічної альтернативи 2:
.. Співпадають з технічною альтернативою 1.

~: щодо територіальноїальтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишуку-

Транскордонний вплив на довкілля відсут
ній.

11. Планований обсяг досліджень та рі
вень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки .впливу на
довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкіл
ля та можливості для участі в ній громад
ськості.

Планована суб'єктом господарювання ді
яльність може мати значний вплив на довкіл
ля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкіл
ля відповідно до Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкіл
ля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкіппя;

- проведення громадського обговорення
планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат
кової інформації, яку надає суб'єкт господа
рювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обгово
рення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотиво
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаче
ного абзацом п'ятим цього пункту;

- урахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планова
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов
новажений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обгрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визна
чає екологічні умови її,провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про прова
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе
редбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на ста
дії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню 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 щонай
менше 25 робочих днів громадськості нада
ється можливість надавати будь-які заува
ження та пропозиції до звіту з оцінки впливу.
на довкілля та планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських слуханнях. Де-
.•.....••• ._u;, ,, •••. "....,"' nn,...11cn\ln\l rnnl\A~ПrkllnГn nб-



н...,г...,, ..., 1 ru"' 1 rnnu ..:1ак:уп.овуt= корів, ОИКІВ, те
ЛИЦЬ, коней, лошат. Вивезення худоби живою
вагою. Тел. 0661394639, 0982356171, Олександр
Андрійович.

М'ЯСОКОМБІНАТ (м.Харків) на постійній ос
нові закуповує ДОРОГО: корів, биків, телиць,
коней, лошат. Вивезення ВРХ живою вагою.
Тел. 0661570757, 0973397609, Максим Олексан
дрович.

ВІКНА, ДВЕРІ, ЖАЛЮЗІ ВІД ВИРОБНИКА.
Швидко, якісно, недорого.

5 років гарантії. Без передоплати.
Тел. 0681856240, 0686620221 (Валерій).

СКУПОВУЮ:
- бики (31-33 грн.)

- телиці (28-30 грн.),
- корови (20 - 25 грн).

098-631-03-93, Володимир.

Фермерство продає ку
рей-несучок і молодняк
Домінант, Ломан Браун,
Леггорн, Борковська, Герку
лес та ін.

Співпрацюємо з кращими
фермами України.

Доставка безкоштовно.
Тел: 066-162-32-51

068-469-99-80

Загублений державний акт на право на земельну
ділянку серії ЯБ №921366, виданий на ім'я Марії Іва
нівни Бакун, вважати недійсним.

Загублений сертифікат на право на земельну
частку (пай) серії ЧН №0148261, виданий на ім'я Ми
хайла Васильовича Бакуна, вважати недійсним.

Загублене свідоцтво про право власності на не
рухоме майно від 04.04.2005 р. серії ЯЯЯ №061014,
вважати недійсним.

Загублений витяг про реєстрацію права власно
сті на нерухоме майно від 04.04.2005 року серії СВЕ
№832626, вважати недійсним.

відпочинку (ПК-О*; ПК-5*) до території КП рацrонального використання земельних ре-
«Прилукитепловодопостачання» по вул.Не- сурс~в;. . ..
аапежносп з відновленням його ширини, що щодо технічної альтернативи 2:
призведе до збільшення ширини річки від 1 о Спі впадають з технічною альтернативою 1.
м до ЗО м по основному руслу. річки та 45 м , щодо територіальноїальтернативи 1:
на Історично сформованих ділянках зон від- • Інженерно-геологічні та геодезичні вишуку-
починку. вання.

Закладення укосів русла при розчищенні щодо територіальноїальтернативи 2:
передбачається поииняги 1 2, 11 I.нирину роз \ нерсагпядвегься
чищення русла оід 15 м ,цо 45 м глибина 8. Сферв, джероло та оиди можлиuого
розчищення в,д 1,3 м до 1,9 м. оnлиоу на довкіллJІ:

Формування укосу берега в напрямку ча- щодо тохнічної альтернативи 1:
стини старого русла (ПК-О* ПК-5*) шляхом _джерелами мо_жливого впливу на довкілля
кришення габюнами (просторова сітчаста ко- є. двигуни внутрішнього згорання (дВЗ) буді
робчата конструкція, яка заповнена природ- вельних машин та механізмів в період прове
ним каменем) протяжністю 300 м, блоками дення будівельних робіт,
БКУ (блоки кришення укосів) протяжністю 275 Коротка ><арактеристика можливих впливів
м, посівом трав протяжністю 1800 м. ппанованоі шяпьносп:

Улаштув_ання семи з'єднувальних перелив- - на геологічне середовище - вилучення
них каналів мIж пдрологічним заказником та грунту при розчищенні:
руслом р.Удай шириною 10 м та загальною - на повпряне середовище - викиди забруд-
довжиною 350 м. нюючих речовин при роботі двигунів внутріш-

Технічна альтернатива 1. н~ог_о згорання будівельних машин та меха-
Застосування для розчищення річки пла- н~зм~в; . . . .

вучого землесосного снаряду, який являє - на клімат та м1крокл1мат - відсутній;
собою плавучу землерийно-транспортну ма- -_на водне середовище - вплив тимчасовий,
шину безперервної дії. очікується утворення шлейфу

Технічна альтернатива 2. мутності при роботі земснаряду;
Застосування для розчищення річки екска- - на техногенне середовище - відсутній;

ватерів типу драглайн. Переміщення драг- - на _соц1~льн~ середовище - поліпшуються
лайну здійснюється гусеничним ходом, що санепідеміологічні та екологічні умови для
забезпечує високу маневреність і прохідність відпочинку населення;
машини. - на рослинний та тваринний світ - обсте-

3. Місце провадження планованої діяль- ження зелених насаджень, що підлягають
нос:rі, територіальні альтернативи. видаленню; отримання рибогосподарської

М,сце провадження планованої діяльно- характеристики та визначення втрат, у разі
сті: територіальна альтернатива 1. потреби визначення компенсації рибогоспо-

Будівництво інженерних споруд та бла- дарськоrо виробництва та відновної вартості
rоус!рій (поліпшення технічного стану) р. зелених насаджень;
Удаи_ передбачається в межах м. Прилуки - на (рунт - заходи щодо збереження рос
Чернігівськог області на ділянці від ПК-32 до линноrо шару rру_нту в мюцях його наявності;
ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*. - утворення будівепьних відходів, які будуть

Місце провадження планованої діяльно- передаватися на утилізацію.
сті: територіальна альтернатива 2. щодо технічноїальтернативи 2:

Не розглядається. Співпадають з технічною альтернативою 1.
4. Соціально-економічний вплив плано- щодо територіальноїальтернативи 1:

ваної діяльності. Сфера, джерела та види можливого впливу
Планована діяльність щодо будівництва ін- на довкілля м?жлив1 на території в межах м.

женерних споруд та благоустрій (поліпшення Прилуки Чернігівськог об~_асті.
техннного стану) р. Удай в межах м. Прилуки щодо твриторгвпьноі альтернативи 2:
покращить екологічний та гідрогеологічний Не розгля.11:ається.
стан річки, та сприятиме покращенню сані- 9. На_~ежн1сть планованої діяльності до
тарно-епідеміологічних умов, поліпшенню пе_ршо1 ч~ д~угої ~атегорії видів діяльно
естетичного вигляду, створенню умов для сп та об єкт1в,. ЯКІ можу:гь мати значний
відпочинку населення. вплив на довКІлля та пшпягають оцінці

5. Загальні технічні характеристики, у вп~иву на_ довкілля (зазначити відповід
тому числі параметри планованої діяль- нии nyнi_cr І частину етапі З Закону України
ності (потужність, довжина, площа, обсяг "Про оц1нку впливу на довкілля").
виробництва тощо). Пункт ~О частина З статп З Закону України

Планованою діяльністю передбачається: «П~о оцінку впливу на довкілля» друга кате-
- розчистка річки від намулу обсягом 76 970 ror1я видів планової діяльності та об'єктів,

м З ; ЯКІ можуть мати значний вплив на довкілля
- підсипання прибережної зони на площі (проведення робіт з розчищенням і днопогли-

108036 м 2; бленн~м русла т_а дна річок, берегоукріплен-
- улаш:Ування габіонного кріплення берега ня, зм1ни та <:таб1ліз~ції стану русел річок).

протяжністю 300 м; 1~. Наявність пшстав для здійснення
- кріплення берега блоками БКУ на площі оц_1нки транскордонного впливу на до-

1650 м 2; вкпшя (в тому числі наявність значного
- кріплення укосів посівом трав на площі ~.нега,:ивного транскордонного впливу на

14 400 м 2; довк1лля та перешк держае, довкілля яких
- улаштування з'єднувальних переливних може зазнати значного негативного тран

скордонного впливу (зачеплених держав).

оцінки впливу на довкілля протягом щонай
менше 25 робочих днів громадськості нада
ється можливість надавати будь-які заува
ження та пропозиції до звіту з оцінки впливу
на довкілля та планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських слуханнях. Де
тальніше про процедуру громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок
rромодського обговорення

13. Громадське обговороння обсягу до
сліджень та рівня деталізації Інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд
нення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громад
ськість має право надати уповноваженому
органу,

зазначеному у пункті 15 цього повідомлен
ня, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня дета
лізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вка
жіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього пові
домлення). Це значно спростить процес ре
єстрації та розгляду ваших зауважень і про
позицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо
зицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб'єкту господарювання (протя
гом 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'яза
ний

врахувати 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 довкіл
~- .

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

14. Рішення про провадження планова
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності є
дозвіл на проведення робіт на землях водно
го фонду.

15. Усі зауваження і пропозиції громад
ськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно над
силати до

Департаменту екології та природних ресур
сів Чернігівської обласної державної адміні
страції: 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 Юріїв
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ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДОЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ-~,~-

і; працівники!
Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем ме

дичного працівника!
Це свято відзначають тисячі лікарів, парамедиків,

медичних сестер, лаборантів, санітарок - усі ті, хто
стоїть на варті здоров'я прилучан,

Ваша праця - це велике служіння на бла
го людей. Кожен із вас самовіддано охороняє
найбільші цінності, даровані людям, - життя І'" '
та здоров'я. Ваш високий професіоналізм, c.J

вірність своїй справі, милосердя дозволили
багатьом людям повернутися до активної
діяльності, набути впевненості в завтраш

. ньому дні, знову відчути радість життя.
І хоч сьогодні відбувається кардинальне ре

формування галузі, вірю, що. незважаючи на всі труднощі та перешкоди,
нам вдасться збудувати ефективну систему охорони здоров'я, яка гаран
туватиме пацієнтам якісну ,й доступну медичну допомогу, а медикам -
належний соціальний статус і рівень оплати праці.

Упевнена, що складні випробовування, які сьогодні випали на долю
всього українського народу, повинні об'єднати нас, зробити сильнішими,
мудрішими, людянішими.

Висловлюю величезну вдячність усім медичним працівникам і ветера
нам медицини за невтомну благородну працю, самопожертву, відданість
своїй професії.

Дорогі медики! Зичу вам міцного здоров'я, радості, родинного затиш
ку, великого людського щастя, злагоди в родинах і непохитної відданості
обраній професії. Нехай здійснюються мрії та задуми, віра й оптимізм
будуть вірними супутниками в житті, а праця завжди приносить радість і
задоволення. .

Божого вам усім благословення та успіхів на професійній ниві! І дай
вам Боже, щоб у боротьбі з хворобами ви завжди виходили переможцями.

'J -п,пп,-,.n•n •• :,_L.,. •• ;; -,.n".nпп n18L'2n пппсиvп
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Шановні· медичні працівники!
Щиро вітаю вас із вашим

професійним святом!
Ви - справжні герої нашого часу та заслуговуєте на най

більшу повагуНа передовій у боротьбі з пандемією ви ціло
добово ведете війнуз невидимим і небезпечним ворогом, до
помагаєте країні вистояти в цьому протистоянні, ризикуючи
власним життям і здоров'ям своїх рідних.

Щиро дякую вам за врятовані життя, за години невтомної
праці, за турботу про своїх пацієнтів і слова підтримки, що
вселяють надію й оптимізм.

Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою та профе
сійного натхнення, миру, достатку та здійснення мрій.

З nOtJa~oю народний депутат України Борис ПРИХОДЬКО

Шановні медичні працівники
Прилук!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного
свята!

Неможливо переоцінити важливість вашої праці, адже
ви оберігаєте найцінніше - людське здоров'я. У найтяжчі
хвилини життя ви · приходите на допомогу, є надією на
порятунок і запорукою здоров'я для прилучан.

Бажаю вам, шановні, міцного здоров'я, благополуччя,
життєвих гараздів. Нехай ніколи не черствіють ваші серця, а
робота на користь людей· приносить радість і задоволення. ·

AnmPM МЖКЛ. mm.:vmnm ffnUA:VUІ,KnЇ мir1,Іt.ІJЇnanu



(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)

№20206155947
(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)

Управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради

Чернігівської області
код ЄДРПОУ 38305922

інформує про намір провадити плановану
діяльність

та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб'єкта господарювання.
Юридична адреса: вул. Івана Скоропадського, 102, мі

сто Прилуки, Чернігівська обл., 17500, тел. (095)5977362,
e-mail: rada architektura@i.ua

2. Планованадіяльність, її характеристика, технічні аль
тернативи.

З метою відтворення гідрологічного режиму, поліп
шення екологічних показників водного середовища та
покращення умов існування іхтіофауни планованою ді
яльністю передбачається будівництво інженерних спо
руд і благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай
у межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від
ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*, складається з
робіт: розчистка річки від намулу; кріплення укосів; об
лаштування берегової зони; улаштування з'єднувальних
переливних каналів.

Загальна довжина розчищення р. Удай складає 1,9 км,
rnr.1h1..111п ..._;,,,,,. • .,,.... •.••••..•.•.•••.••.•.•.•....••.•.•.•. _ _: - Г\ -, - - "" І'\

- улаштування rабіонноrо кріплення берега протяж-
ністю 300 м;
- кріплення берега блоками БКУ на площі І 650 м2;
- кріплення укосів посівом трав на плоші 14 400 м2;
- улаштування з'єднувальних переливних каналів 3

500 м2•

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами.

Обмеження планованої діяльності в період проведен
ня будівельних робіт:

дотримання значень гранично допустимих
концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів;
- дотримання норм шумового навантаження на межі

санітарно-захисної зони;
- дотримання нормативного стану якості водного ба

'~;сейну та грунтів;
- дотримання вимог проведення будівельних робіт на

;землях водного фонду;
/ - дотримання вимог проведення будівельних робіт у
;межах прибережної захисної смуги р. Удай з метою змен
;'шення негативного впливу на рибне господарство;r - дотримання норм зберігання та утилізації відходів
відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

щодо технічної альтернативи 2.
Співпадають із технічною альтернативою І.
Зважаючи на те, що використання екскаватора можли

ве тільки на ділянках, наближених до лінії берега (з ура
хуванням наявності підступів і площ для маневрування)
або на ділянках зі зниженим рівнем води; також усклад
нюються умови для розрівнювання вийнятого грунту на
березі в подальшому технічна альтернатива 2 не розгля
дається.

Тобто, технічна альтернатива І є найбільш ефектив-
ною та екологічно допустимою.

щодо територіальноїальтернативи І.
Обмеження планованої діяльності:
- містобудівні умови та обмеження для проєктування

об'єкта будівництва;
- дотримання обмежень господарської діяльності на

землях водного фонду та в межах прибережної захисної
смуги водного об'єкта;
- дотримання обмежень господарської діяльності та

врахування меж територій та об'єктів природно-заповід
ного фонду, недопущення нанесення шкоди природним
комплексам та об'єктам, що охороняються;
- дотримання обмежень щодо благоустрою прибереж-

них захисних смуг у межах населених пунктів.
щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підrотовка та захист те-

на довкілля (проведення робіт із розчищення та днопо
глиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни та
стабілізації стану русел річок).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор
донного впливу на довкілля (у тому ·числі наявність знач
ного негативного . транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного нега
тивного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації ін

формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»:

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, отрима
ної 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 ре
зультати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього
пункту;
- урахування висновку з оцінки впливу на довкілля в

рішенні про провадження планованої діяльності, зазна
ченого в пункті 14 цього повідомлення.

у висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля плано
ваної діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує
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 пра
во-та можливості громадськості для участі в такій про
цедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень
і рівня леталізашї інформації, що підлягає включенню
до звітv з оцінки впливv на довкілля. а також н::1 с-rnпії
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розчищення до 2,2 м.
Розчищення русла р. Удай передбачається виконати

по існуючому природньому руслу від пров. Соснового
(ПК-32; ПК-46 район Бабуки) до вул. Незалежності та в
напрямку частини старого русла р. Удай від діючої зони
відпочинку (ПК-О*; ПК-5*) до території КП «Прилуки
тепловодопостачання» по вул, Незалежності з віднов
ленням його ширини, що призведе до збільшення ши
рини річки від 10 м до 30 м по основному руслу річки та
45 м на історично сформованих ділянках зон відпочинку.

Закладення укосів русла при розчищенні передбача
ється прийняти І :2, а ширину розчищення русла - від 15
м до 45 м. Глибина розчищення від 1,3 м до 1,9 м.

Формування укосу берега в напрямку частини старого
русла (ПК-О* ПК-5*) шляхом кріплення rабіонами (про
сторова сітчаста коробчата конструкція, яка заповнена
природним каменем) протяжністю 300 м, блоками БКУ
(блоки кріплення укосів) протяжністю 275 м, посівом
трав протяжністю 1800 м. .

Улаштування семи з'єднувальних переливних каналів·
між гідрологічним заказником і руслом р. Удай шириною
10 мі загальною довжиною 350 м.

Технічна альтернатива І.
Застосування для розчищення річки плавучого зем

лесосного снаряду, який являє собою плавучу земле
рийно-транспортну машину безперервної дії.

Технічна альтернатива 2.
Застосування для р9зчищення річки екскаваторів типу

драглайн. Переміщення драглайну здійснюегься гусе
ничним ходом, що забезпечує високу маневреність і про
хідність машини.

З. Місце провадження планованої діяльності, територі
альні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територі
альна альтернатива І.

Будівництво інженерних споруд і благоустрій (поліп
шення технічного стану) р. Удай передбачається в межах
м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до
ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.

Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Планована діяльність щодо будівництва інженерних

споруд і благоустрій (поліпшення технічного стану)
р. Удай в межах м. Прилуки покращить екологічний і
гідрогеологічний стан річки, та сприятиме покращенню.
санітарно-епідеміологічних умов, поліпшенню естетич
ного вигляду, створенню умов для відпочинку населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара
метри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо).

Планованою діяльністю передбачається:
- розчистка річки від намулу обсягом 76 970 м3;
- підсипання прибережної зони на площі 108 036 м2;

·pn-1·up11--;:,11~1D·1-,;;pn«-1-no«rn • u;;;,1-,н--пд7---1-1·1vo1--.vu~,._,1-.-rп•1----vp1-u1·1v1•1.....-1·1v;ц;u-1·1v·1-v-r-...,,_.,-...,-....,.,-.-v1•.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишуку- . господарювання.звіту з оцінки.впливу «а довкілля,
вання. Проєктні рішення в період будівництва передба- На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
чатимуть заходи щодо раціонального використання зе- впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих
мельних ресурсів. . · днів громадськості надається можливість надавати будь-

щодо технічної альтернативи 2. які зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на
Співпадають із технічною альтернати ною І. довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
щодо територіальної альтернативи-І, ,. громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
1 нженерно-геологічні та геодезичні вишукування. мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
щодо територіальної альтернативи 2. ·~ буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
Не розглядається. · го обговорення.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл- 13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня

ля. · деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
щодо технічної альтернативи І. оцінки впливу на довкілля.
Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни Протягом 20 робочих днів із дня оприлюднення цього

внутрішнього згорання (дВЗ) будівельних машин та ме- повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого
ханізмів в період проведення будівельних робіт. органу громадськість має право надати уповноваженому

Коротка характеристика можливих впливів планова- органу, зазначеному в пункті 15 цього повідомлення, за-
ної діяльності: уважения та пропозиції до планованої діяльності, обсягу
- на геологічне середовище - вилучення грунту при досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає

розчищенні; включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
- на повітряне середовище - викиди забруднюючих Надаючи такі зауваження· та пропозиції, вкажіть реє-

речовин при роботі двигунів внутрішнього згорання бу- страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
дівельних машин та механізмів; планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
- на клімат та мікроклімат - відсутній; ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
- на водне середовище - вплив тимчасовий, очікуєть- відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та

ся утворення шлейфу мутності при роботі земснаряду; розгляду ваших зауважень і пропозицій.
- на техногенне середовище - відсутній; У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
- на соціальне середовище - поліпшуються санепіде- мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з

міологічні та екологічні умови для відпочинку населення; оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господа-
- на рослинний та тваринний світ - обстеження зе- рювання (протягом трьох робочих днів із дня їх отриман

лених насаджень, що підлягають видаленню; отримання ня). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм
рибогосподарської характеристики та визначення втрат, підписом засвідчують свою згоду на обробку їніх пер
у разі потреби визначення компенсації рибогосподар- сональних даних. Суб'єкт господарювання під час під
ського виробництва та відновної вартості зелених наса- готовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний
джень; врахувати повністю, врахувати частково або обгрунтова-
- на грунт - заходи щодо збереження рослинного но відхилити зауваження та пропозиції громадськості,

шару грунту в місцях його наявності; надані в процесі громадського обговорення обсягу дослі-
- утворення будівельних відходів, які будуть передава- джень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-

тися на утилізацію. ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна
щодо технічної альтернативи 2. інформація про це включається до звіту з оцінки впливу
Співпадають із технічною альтернативою І. на довкілля. ·
щодо територіальної альтернативи 1. 14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля Відповідно до законодавства рішенням про прова-

можливі на території в межах м. Прилуки Чернігівської дження даної планованої діяльності є дозвіл на прове-
області. дення робіт на землях водного фонду.

щодо територіальної альтернативи 2. 15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до пла-
Не розглядається. нованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
9. Належність планованої діяльності до першої чи дру- формації, що підлягає включеввю до звіту з оцінки впливу

гої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати на довкілля, необхідно надсилати до
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на Департаменту екології та природних ресурсів Чернігів
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті З ської обласної державної адміністрації: 14000, м. Черні-
Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкіляя»). гів, проспект Миру, 14;

Пункт 10 частина 3 статті 3 Закону України «Про оцін- електронна адреса - E-mail: deko_post@cg.gov.ua;
ку впливу на довкілля», друга категорія видів планової номер телефону: (0462) 67-79-14; ·
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.



І
АКТ Nol

17.06.2020 м.Прилуки

Про розміщення «Повідомлення

. ,

. . .про плановану діяльність, яка підлягає. . .ошнш впливу на ДОВЮШІЯ»

Відповідно до вимог Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінці впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 З грудня 201 7 року
№ 1026 посадовими особами управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області, а саме:

начальником управління Тесленком В.М.;
начальником відділу містобудівної діяльності Ряжечкіною Л.А.;
в.о. головного спеціаліста відділу ведення містобудівного

кадастру Вовк О.І.
17 червня 2020 року розміщено на інформаційному стенді Прилуцької міської
ради (вул. Незалежності, 82, м. Прилуки) «Повідомлення про плановану

- діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля» по об'єкту: «Будівництво
інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Уд~й в межах
м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до
ПК-5*» з фотофіксацією для громадського обговорення з наданням зауважень і
пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Чернігівської області
Начальник відділу містобудівної
діяльності управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Че.12.нігівської області

В.М. Тесленко

Л.А. Ряжечкіна

в.о. головного спеціаліста відділу 1
•

ведення містобудівного кадастру
управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Че.12.нігівської області

О.І. Вовк



Додаток до Акту № 1

Фотофіксація розміщення «Повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області

-_,

В.М. Тесленко



Додаток до АК1у №1

Фотофіксація розміщення «Повідомлення про плановану діяльність,. . . .яка пщлягає ошнш впливу на довкілля»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



І
АКТ№2

17.06.2020 м.Прилуки

Про розміщення «Повідомлення І

. . .про плановану шяльність, яка підлягає. . .
ОЦІНЦІ впливу на довкілля»

Відповідно до вимог Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінці впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 посадовими особами управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області, а саме:

начальником управління Тесленком В.М.;
начальником відділу містобудівної діяльності Ряжечкіною Л.А.;
в.о. головного спеціаліста відділу ведення містобудівного

кадастру Вовк О.І.
1 7 червня 2020 року розміщено на інформаційному стенді комітета
самоорганізації населення № 1 Центрального мікрорайону (вул. 1 Травня,97,_.._.. r

м. Прилуки) «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
~... - ·t·f .••

на довкілля» по об'єкту: «Будівництво інженерних споруд та благоустрій
(поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області
на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*» з фотофіксацією для
громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій до планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Чернігівської області
Начальник відділу містобудівної
дія~ьності управління мі_?тоб_удув~ння та~Н:-;;.
архпектури Прилуцької міськоі ради
Че_12_нігівської області 1 ,

В.М. Тесленко

Л.А. Ряжечкіна

в.о. ГОЛОВНОГО спешаліста вщділу
ведення містобудівного кадастру
управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Че_12_нігівської області

О.І. Вовк



Додаток до Акту №2

Фотофіксація розміщення «Повідомлення про плановану діяльність,. . . .яка шдлягає ошнш впливу на довкілля»

:(·.... ,.

ІДОМЛЕННЯ
ІІКІІ ІЦІUІІПК- ОІІЇИці-•У на 11081WUIII

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



Додаток до Акту №2

Фотофіксація розміщення «Повідомлення про плановану діяльність,. . . .яка шдлягає ошнш впливу на довкілля»

.

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області

·.,

.Тесленко



І
АКТ№З

17.06.2020 м.Прилуки

Про розміщення «Повідомлення. . .про плановану діяльнісгь, яка пщлягає. . .
ошнш впливу на довкілля»

. '

Відповідно до вимог Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінці впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 посадовими особами управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області, а саме:

начальником управління Тесленком В.М.;
начальником відділу містобудівної діяльності Ряжечкіною Л.А.;
в.о. головного спеціаліста відділу ведення містобудівного

кадастру Вовк О.І.
1 7 червня 2020 року розміщено на інформаційному стенді комітета
самоорганізації населення №2 Заудаївського мікрорайону (вул. Тургенєва,38-А,

~м. Прилуки) «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впли,1?У
-на довкілля» по об'єкту: «Будівництво інженерних споруд та благоустрій
(поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області
на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*» з фотофіксацією для
громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій до планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

Начальник управління містобудування
та архітектури Прилуцької міської ради
Чеонігівської області
Начальник відділу містобудівної
діяльності управління містобудування
та архітектури Прилуцької міської ради~НUЯ'М'
Чеонігівської області
в.о. головного спеціаліста відділу
ведення містобудівного кадастру
управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Чернігівської об!fасті

В.М. Тесленко

Л.А. Ряжечкіна

О.І. Вовк



Додаток до Акту №3

Фотофіксація розміщення «Повідомлення про плановану діяльність,
. . . .яка шдлягає ошнш впливу на довкілля»

17.86,1018

-.

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М. Тесленко



Додаток до Акту №3

Фотофіксація розміщення «Повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



І
АКТ№4

17.06.2020 м.Прилуки

Про розміщення «Повідомлення

. '

. . .про плановану діяльність, яка шдлягає. . .ошнш впливу на довкшля»

Відповідно до вимог Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінці впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
No 1026 посадовими особами управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області, а саме:

начальником управління Тесленком В.М.;
начальником відділу містобудівної діяльності Ряжечкіною Л.А.;
в.о. головного спеціаліста відділу ведення містобудівного

кадастру Вовк О.І.
1 7 червня 2020 року розміщено на фасаді торговельного закладу на територц

_зр~р-1 відпочинку річки Удай «Повідомлення про плановану діяльність, яка
_підлягає оцінці впливу на довкілля» по об'єкту: «Будівництво інженерних споруд
та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. ~,Прилуkи
Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*» з
фотофіксацією для громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій
до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

Начальник управління
містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради
Че.2_нігівської області
Начальник відділу містобудівної
діяльності управління
містобудування та архітектури

1

,......

Прилуцької міської ради .-=-- -
Че.2_нігівської області

В.М. Тесленко

Л.А. Ряжечкіна

в.о. ГОЛОВНОГО спешаліста відділу
ведення містобудівного кадастру
управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Че.2_нігівської області

О.І. Вовк



Додаток до Акту №4

Фотофіксація розміщення «Повідомлення про плановану діяльність,. . . .яка шдлягає ошнш впливу на довкшля»

-Jt:-..··

·.,

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



Додаток до Акту №4

Фотофіксація розміщення «Повідомлення про плановану діяльність,. . . .яка шдлягає ОЦІНЦІ впливу на довкілля»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області

·.,
В.М.Тесленко



Жителі українських сіл - не-·
втомні трудівники, які, немов
бджоли, працюють з ранку і до
пізнього вечора. Щоб прогоду
вати себе та свою сім'ю, вони
ладні на все - садять гектари
картоплі, вигодовують свиней
для продажу, з останніх сил
тримають корів - годуваль
ниць, аби щось додати до сі
мейного бюджету. Та почасти
і цього не вистачає. Тоді зна
ходяться ентузіасти, які... ви
рощують на власних городах
екзотичні або лікарські культу
ри, розводять в господарствах
незвичних птахів чи молюсків,
а останнім часом в нашому ре
гіоні дедалі активніше культи
вують на своіх городах приза
буту для Прилуччини рослину
-тютюн.

У Мазках молода сім'я Ніку-

ltlE ПРИВІД
СЕЛО.

БУТИ

ково поливаємо. Коли бачимо, що

•

. . '
і
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ВШАНУВАJ\И ПАМ'ЯТЬ
СЕРГІЯ БЕЗГУБЧЕНКА

4 вересня 2014 року у селі нітету та територіальної цілісності
· Дмитрівка Новоайдарського України, вірність військовій при
району Луганської області під сязі» Сергій Безгубченко нагоро
час обстрілу із РСЗВ <<Смерч» джений орденом «За мужність» ІІІ
загинув стрілець 1 окремої ступеня (посмертно).
танкової бригади, наш земляк
із Сухополової Сергій Безгуб
ченко.

До місця, де Герой знайшов
вічний спокій, у б раковину за
гибелі прийшли його рідні, зна
йомі та керівництво громади.

Сільський голова Денис Росов
ський висловив слова співчуття
матері загиблого та поклав квіти
ДО ЙОГО МОГИЛИ.

Пам'ять про Сергія Безгубчен
ка назавжди залишиться у наших
серцях, і він слугуватиме взірцем
для багатьох поколінь сухопо
лов'янців.

Указом Президента України №
270 від 15 травня 2015 року «за
особисту мужність і героїзм, вияв
лені у захисті державного сувере-

- Ми усі щиро сподіваємося, що в
Україну найближчим часом повер
неться мир, заради якого Сергій
віддав своє життя, - сказав Денис
Росовський.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом госпо
дарювання)

№>20206155947
- ·' (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкіл

ля планованої діяльності)
Повідомляємо про початок громадського обговорення

звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, за
значеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громад
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліп

шення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чер
нігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О*
до ПК-5*:

Загальна довжина розчищення р. Удай складає 1,9 км,
глибина річки до розчищення - від 0,3 до 2,0 м, після роз
чищення до 2,2 м, закладення укосів русла при розчистці
- 1 :2, а ширина розчищення русла - від 15 до 45 м, глибина
розчищення - від 1,3 м до 1,9 м;

Формування укосу берега в напрямку частини старого
русла (ПК-О ПК-5) шляхом кріплення габіонами (просто
рова сітчаста коробчата конструкція, яка заповнена при
родним каменем) протяжністю 300 м, блоками БКУ (блоки

ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль
ності, без необхідності їх обгрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля
даються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
Згідно з внесеними змінами до статті 17 Закону України

«Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії
та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на тери
торії України коронавірусної хвороби (COVID-19), до пов
ного його скасування та протягом ЗО днів з дня скасування
карантину, громадське обговорення планованої діяльності
проводиться у формі надання письмових зауважень і про
позицій (у тому числі в електронному вигляді). У цей період
громадські слухання, передбачені статгею є цього Закону,
не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не
призначаються. •

Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в елек
тронному вигляді) щодо даної п!:Іанованої діяльно9ті __~Р_?:

Продовження.
Леся мовчала.
- Хоч додому не потикайся зовсім.
- Слухай, ну це ж не кінець світу! Ти

ж он скоро вчитися поїдеш. І кімнату в
гуртожитку дали вже.

- А жити як? За що? Це ж додому
зась! Нема дому! Не-ма! Ні харчів, ні
навіть копійчаної підтримки! І мамки
шкода! Зіп'ється ж. Пропаде з тією
наволоччю.
-А як ні?
- Ой, Лесю-Лесю!.. Капець! Як

його ... звичайний!
Тієї ночі, коли темрява огорнула

Бувальці непроглядною ковдрою, ді
вчата вирушили на звіди, щоб забра
ти такі-сякі речі. Віка лишалася жити
в Лесі аж до самісінького навчання.
Бабуся Зоя перечити не стала, сама
й запропонувала дитині. А коли за
снула, то дівчата тихцем вислизнули
з хати. Страшно було обом, аж колін
ця трусилися, зуба із зубом звести
не могли, однак треба було забрати
речі негайно, а то гості могли все за
копійки розпродати. Може, і не зав
тра, але, крий Боже, пожежа ... чи ще
щось. П'яна компанія - що атомна
зброя. Потенціал знищення вражає.

- Тссс!
- Сплять?
- Еге. Сопуть рівно. Поснули, зна-

чить.
- І двері лишили навстіж.
- Отож. Заходь та винось.
Дві тіні майнули у відчинені двері,

за порогом завмерли, щоб очі при
звичаїлися до темряви. Стояли кілька
хвилин, затим Віка обережно вийня
ла крихітного ліхтарика й увімкнула.
Тьмяний струмінь розітнув темряву,
вихопивши пусту пляшку на підлозі.
-Ото вже! ..
- Тссс!
Кілька кроків до шафи, тоненький

через день. Зате гаряча новина прак
тично підірвала Бувальці. Жінкам аж
язики боліли. Ану ж кілька днів по
говори без упину! А як не говорити?
Коли таке коїться? Повернувся Одно
вусий, із собою таких, як сам, привіз,
і тепер гуляють із ранку до ночі всією
тепленькою компанією. Виціловують
ся на очах в односельців без страху
та сорому. Гигочуть без упину. Танці
влаштовують, та ще й такі! .. У цьо
му місці чоловіки всміхалися ласо...
і спльовували для годиться, щоб від
жінок не дістати в потилицю. Ото жи
туха!

Віка беззвучно плакала. Виявля
ється, сльози бувають німі, але від
того робиться ще страшніше. Леся
спостерігала за подругою, за тим, як
вона весь час дивилася в одну точку,
точніше, у нікуди, і дивувалася, звідки
стільки сліз? Де вони беруться? Очі
червоні, спухлі, уже й не очі, а щілин
ки, а все одно з ранку_до ночі мокрі.

- Ш-ш-ш! Вікусю, ну не можна так!.
Годі, дитино!

Але ні вмовляння бабці Зої, ні ар
гументи тітки Дусі, ні навіть Лесині
втішання не діяли. Голосило дівча,
до рота нічого не брало, на їжу й не
дивилося. Ото води вип'є та й голо
сить мовчки.

- Господи, Боже мій! Та що ж робити
з дівчиною?!

- Зоє, нічого. Бачиш же, не зарадиш,
то хай сама відійде.

- Пресвята Діво! .. Ще захворіє. Он
уже сіра яка!

- Ой, Зоє, у неї нині, мабуть, і душа
сіра.

- Йой-йой, Галька окаянна! Ото ви
творила! ..

Галька прийшла на четвертий день.
Зранку. Доки ще не встигла налигати
ся. Новоприбулі гості саме розгледі
ли, що дівчати нема, а татко й узагалі



чищення до 2~2 м, закладення укосів русла при розчистці прово~иться у форм, надання письмових за_уваже~ь I про- хвилинг затим ВIка-обер:жно-вииня
- 1 :2, а ширина розчищення русла - від 15 до 45 м, глибина позиши (у :тому чисгн в електронн<?МУ вигляді). У ц~и перюд ла крих~тного шхтарик~ и увімкнула.
розчищення - від 1,3 м до 1,9 м; громадські слухання, передбачені статтею 7 ць_?го закону, Тьмянии струмінь розпнув темряву,

Формування укосу берега в напрямку частини старого не проводяться I на дати, що припадають на цеи ~ерюд, не вихопивши пусту пляшку на пщпозі.
русла (ПК-О ПК-5) шляхом кріплення габіонами (просто- призначаються. ... . - Ото вже! ..
рова сітчаста коробчата конструкція, яка заповнена при- Письмові зауваження та ПР<?,ПозицII (у то_I11Iу_ чисш в елек- _ Тссс!
родним каменем) протяжністю 300 м, блоками БКУ (блоки тронному вигляді) щодо дано, плановано: діяпьносп __гро- Кілька кроків до шафи, тоненький
кріплення укосів) протяжністю 275 м, посівом трав протяж- мадсьюсть може _надават~ до _Департам_енту екоЛ()ГІІ та скрип дверцят - і в картаті сум~и ски
ністю 1800 м; природt:fИХ ресурс1~ Чернігівської обласної дер~вноI адм_I~ нуто вміст кількох поличок, знято з

Улаштування семи з'єднувальних переливних каналів ністрацп на адресу. 14ООО, м. Чернігів, пр-т Миру, 14• е-гпаі]: плічок зимову куртку, узято навпома
між гідрологічним заказником та руслом р. Удай шириною deko_post@cg.gov"ua протягом всього термIну громадсько- цки взуття.
10 м та загальною довжиною 350 м. го _об_говорення запу з оцінки впливу на довкіппя планова- _ Там гроші були ще... під матра-

(загальні технічні характеристики, у тому ноI дIяльностI. . . .
числі параметри планованої діяльності Громадські слухання (друп) відбудуться: цом ...

· Не запланованI - А може, не треба?(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), ( · . _ _ Усе одно проп'ють
місце провадження планованої діяльності). зазначити дату, час, мIсце та адресу проведення гро . _ . . .

2. Суб'єкт господарювання мадських слухань) _ _ Дівчата идуть до ліжка, неначе мIн-
Управління містобудування та архітектури Прилуцької 6. ~повноваJІ_<ении '-!ентральнии орган або уповнова- ним полем. ~олотяться .. Ледь диха-

міської ради Чернігівської області. же_нии територіальним орган, 11.!О забез~ечу~ доступ д~. ють, а коли пщходягь, ВIка тр:мтли-
Юрипична адреса: вул. Івана Скоропадського 102 місто ~в1ту з о~~ки впливу на д?.в~1лля та ~ншо1 поступно, вою рукою наводить гихтарика и малоп ч · · 6 17500 +38 (095) 59 77 362 інформацй щодо ппанованоі д1яльност1 не впускає.

рил_уки ерн~п~ська O л: тел. Департамент екології та природних ресурсів Чернігів- 1е-mаIІ· rada arch1tektura@шa. .. 6 .. .. . . ... 14000 Ч . . - Боженьку...
(повне найменування юридичної особи, код згід- сько~ 0 ласно, державно~ адм~н~страц~~ м. ерн~пв На широкому ліжку лежать перепле-

но з ~ДРПОУ . або прізвище, ім'я .!а _по батькові пр~~~~~н°]~~~~са E-mail: deko post@cg.gov.ua~ тені між собою тіла. Голі-голісінькі. Усі
фізичної особи - пшприемця, Iдентиф~кацIинии ~од . Номер телефону (0462} 67_79_14~ чотири.

1а_бо сер1_~ та номер паспорта (для фіаичних осіб, ЯКІ_через (зазначити найменування органу, місцезнаходження, - Мамочко....
сво, рел1г~ин1 переконання в!дмов_ляються ВІД прииняття номер телефону та контактну особу) - Ш-ш-ш. Ходімо,
реєс:rрац1иного_ .~омера облікової картки пл_атника по- 7_ Уповноважений центральний орган або уповно- Леся виводить подругу з будинку за
датків та офіційно повідомили про _це вщповшному важений територіальний орган, до якого надаються руку, мов малу дитину, лишає надво
контролюючому органу I м~ють вщмпку У . паспорті), зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень рі, повертається за речами, виносить
мюцезнаходження юрицичноі ..особи або мюце про- і пропозицій по черзі дві сумки і вже на свіжому
вадження_ . шяпьносп фізичної о~оби гндприємця Департамент екології та природних ресурсів Чернігів- повітрі розуміє, що ледь стримується,
(поштовии Індекс, адреса), контаК!нии номер телефону) ської обласної державної адміністрації 14000 м. Чернігів щоб не виригати просто собі під ноги.

З. Уповноважении орган, якии забезпечує проведен- проспект Миру 14. Щоки, вуха, руки палають. Відчуття
ня громадського обговорення Електронна адреса Е-mаіІ· deko post@cg gov ua· ·5 б · ·

Департамент екології та природних ресурсів Чернігів- Номер телефону (0462} 67_79_14. · · • таке, н.I и хто жаром о кидав - 1 тепер
зької обласної державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, Контактна особа_ Ганжа Валент~на Юріївна. на тI:1I скрізь огпки.
.роспекг Миру, 14; . . . Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього - Віко, ход~мо! ? ?

Електронна адреса Е-mа,І: deko_post@cg1)ov.ua~ строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці - Як в_она могл~і Як:. . . . _
Номер телефону (0462} 67-79-14~ ... другому пункту 5 цього оголошення. - Ходімо, чуєш .. Ну Iх, 1 гроші т1 хаи
Кон.:гактна особа - Ганжа Валентина юрпвна. . . . (зазначити найменування органу, поштову та електронну лишаються! . .
(наименування уповноваженого органу, мIсцезнахо- адресу, номер телефону та контактну особу) . - Та ЯКІ гроші? Вона ж менI мати!

дження, номер телефону та кон.тактна особа) 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої Заснути не вдавалося до ранку.
4. Процедура ,прииняття рішення про провадження діяльності Тільки-но заплющували очі, перед

планованої ~іяльності та орган,_який розглядатиме ре- Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ними спливала картинка голих тіл
зул~тати оц1нки впливу на довк1лл~. .. . на 175 аркушах. у сороміцьких позах. Віка голосила,

Р11:11енням про провадження дано~_ плановано: діяпь- (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад- заховавши обличчя в подушку. Го-
носп буде дозвіл на проведенн~ роб1т. н_а землях 5.одно- ськості) . лосила й кусала до крові губи, щоб
го Ф(!Нду, ЗГІДНО П?станови Кабінету МІНІСТРІВ Укrа1ни № (зазначи.ти. іншу ек?логічну_ інформацію, що стосується жодним звуком не виказати свого
557 в1д 12.07.20~5 1з Зм1нами до _постанов КМ_У N_ 128 в1,q плано~аноI діяльності) . . . розпачу. Поїхати б звідси якнайшвид-
23.~1.2019; дозв1!1 на по~~ток бу~1вельн.их робіт Державної 9. ~1сце (м_ісця)_ розм1щенн~ _зв1ту з оц~!'ІКИ. вппвву ~а ше! Виїхати б назавжди! Щоб ніхто
архітектурно-будівельної інспекцп України. довк1лля та 1ншо1 додатково~ 1нформац11 (в1дм1нне в1д · ·

(вид рішення про провадження планованої ді- приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), жодна жfва душе не ткнула в спину
яльності, орган, уповноважений його видавати, а також час, з якого громадськість може ознайомитися паль~ем. В1дт~пер вона сирота. Без
нормативний документ, що передбачає його видачу) з ними роду и племені, Краще вже так.:.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обrо- Управління містобудування та архітектури Прилуцької · Коли виснажену подругу знеміг сон,
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи міської ради Чернігівської області. Леся ще довго лежала з розплющени-
інформацію про час і місце усіх запланованих громад- Адреса: вул. Івана Скоропадського, 102, місто Прилуки, ми очима. Довкола стояла гемінь, гу-
ських слухань Чернігівська обл.,; телефон: тел.+38 (095) 59 77 362. ста, як чорнило. Вона навіть хиталася

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро- Контактна особа: Віктор Михайлович Тесленко. з боку в бік. Дівчина знала: розгледіти
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з Дата ознайомлення з документом: з « 9 » вересня 2020 щось крізь неї годі. Та й дивитися не
моменту офіційного опублікування цього оголошення (за: року _ . . ... . було на що, просто ... очі заплющува-
значається у назві оголошення) та надання громадськосп (наименування гцдприємства, установи, органIзацI~ мI.с- ти було лячно.
доступу до звпу з оцінки впливу на довкілля та іншої до- цезнаходження, дата, з якої громадськють може ознаиоми- •••
даткової інформації, визначеної суб'єктом господарюван- тися з документами, контактна особа). Про Віку не згадали ні назавтра, ні

сіра:
- Йой-йой, Галька окаянна! Ото ви

творила! ..
Галька прийшла на четвертий день.

Зранку. Доки ще не встигла налигати
ся. Новоприбулі гості саме розгледі
ли, що дівчати нема, а татко й узагалі
в спину виштовхав, наказавши повер
нути рідну кровинку до хати. Галька
знала, що не варто, однак перечити
не стала, бо завинила перед дочкою,
ще й як завинила! Тому стояла мовч
ки, довго, хвилин з десять, очі в підло
гу втупивши. Зрештою не стрималася
бабця Зоя: ·

- Ще дірку мені в порозі пропалиш!
Іч, школярка, уроку не вивчила!
Жінка ступила крок і впала навко

лішки. Простоволоса, розхристана,
поповзла до господині, схлипуючи.

- Ну-ну, бачили вже! Мені підлогу
витирати не тре'. І так чисто.

- Тітко, у вас Віка?
- А хто вона тобі, га?
- На-що... нащо ви так? Маю пра-

во... 1
Господиня аж зі стільця скочила, та

ще й жваво так. Леся, яка саме була з
Вікою в другій кімнаті, злякалася, щоб
бабця не впала ненароком.

- Право? Яке таке право? Сучки ву
личної? Еге?

- Тітко... Я ... теє ... жінка.
Стара поглядом роздирала гостю на

шматки.
- Хто?!!!
Г.алька підвелася з колін, обтрушу

ючись.
- Жінка ... А Що? Ні хіба? Стільки ро

ків без любощів, без рук чоловічих ...
Віка доросла. Зрозуміє. Як не зараз,
то потім.

- Рук чоловічих? Йой-йой! А скільки
років оті руки тебе так пестили, що й
памороки відбивало?

- То давно було.
- Еге. Ох, Галько-Галько, пропаща

твоя душечка!
Гостя сіпонулася, немов від удару, і

почервоніла.
- А ви, тітко, не судіть! Грішна ... то

й хай! Не монашка. Не можу так, як
ви, живцем себе закопати ... Чи ... як
Дуся ваша... А Віку із собою заберу.
Хай додому йде... Нагостювалася ...

Бабця ступила крок, затим другий,
хвацько схопила віника й прямісінько
молодиці в обличчя шурхонула.

- Ах ти ж, сучко! .. Я тобі зараз по
кажу гості! Я тобі! .. Ой! .. - і за серце
схопилася.

Далі буде.

~-
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ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

РІК ВИДАННЯ - ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ

№ 37 (980)
9 вересня 2020 року
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невпізнанно емгнився всьо- г-;:------о:,: зелена сцена, 11 атмос- І
го за п'ять років - завдячу- фера невимушена, про- ~
ючи нинішньому міському ста та творча. Молодь ·1·•
Г<;)ЛОВі, лідеру партії «Рідний М?Же відпочивати під ·.· •
ДІМ>> Владиславу Атрошенку. відкритим небом, про- ~ ..

Позитивний досвід об- водити концерти та· І
ласного центру можна і фестивалі, грати на ·i•·.·

потрібно впроваджувати в '·J;І~! музичних інструментах 1іІ
Прилуках! Такої думки - всі ,;:] чи · організовувати

1
1·т·,··

прилучани, котрі в субо- , ~,,,.,,,, .- творчі вечори. Прилу- ---=-==зz ,'.
ту побували на екскурсії в '"'"".""''''"" кам дуже не вистачає · ·.
Чернігові. Ініціатор поїздки D!:"""'~~.:;:::д::' такого громадського простору! І
- Артем Рожка. Про свою • . Матвій Клязника: І.•·.•.

г-----==---""""'---_::=======;.;::=~~~=~~~--:--, · - Влада Чернігова турбується про І
" всі категорії насе- ~~=~~~= І

лення. Наприклад, ~~it!!'f/,~tl~ f~
зроблені низенькі І
бордюри, щоб 'лю- І.·.•·.·.

дям із обмеже- І
ними фізичними І

ПЕРЕЙМАЮЧИДОСВІД,

Артем Рожко:
-Чернігівеьк! проєкти
втілимо в Прилуках!»

13 вересня - День
працівників нафтової, газової

та нафтопереробної
промисловості України

Адміністрація, профспілковий комітет і Рада вете
ранів НГВУ «Чернігівнафтогаз» щиро вітають тру
довий колектив і пенсіонерів підприємства з про
фесійним святом - Днем працівників нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості!

Від щирого серця бажаємо вам, шановні, міцно
го здоров'я, наснаги та подальших успіхів. Родин

. ного вам затишку, благополуччя, щастя, радості та
ДОВГИХ років життя.

Нехай панують у ваших домівках мир,
взаєморозуміння й любов! ·

Шановніприлучани!
Прийміть щирі

вітання з нагоди
професійного свя-
та - Дня працівників
нафтової, газової та
нафтопереробної
промисловості України!

Ваша галузь є однією
з найважливіших і
соціально значущих для
розвитку нашої держа
ви та міста в цілому.

Сьогодні паливно-
енергетичний комплекс
України та нафтогазова галузь зокрема відіграють
надважливу роль у розбудові промисловості та
діяльності соціальної сфери, забезпечуючи енср-



(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

№ 20206155947
· (реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної в пункті 1 цього оголошення, з метою виявлен
ня, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Будівництво інженерних споруд і благоустрій (поліп

шення технічного стану) р. Улай у межах м. Прилуки Чер
нігівської області на ділянці від ПК-З2 до ПК-46 та від
ПК-О* до ПК-5*:
- загальна довжина розчищення р. Улай складає 1,9 км.

глибина рjчки до розчищення - від О.З до 2,0 м. після роз
чищення ло 2.2 м. закладення укосів русла при розчистці-'
1:2. а ширина розчищення русла - від 15 до 45 м. глибина
розчищення - від І .З м до 1.9 м;
- формування укосу берега в напрямку.частини старо

го русла ШК-О ПК-5) шляхом кріплення rабjонами (про
сторова сітчаста коробчата конструкція. яка заповнена
природним каменем) протяжністю 300 м; блоками БКУ
(блоки кріплення укосів),протяжністю 275 м. посівом трав
протяжністю 1800 м:
- улаштування семи з'єднувальних переливних каналів

між гідрологічним заказником і руслом р. Улай шириною
10 мі загальною довжиною 350 м.

(загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина,

площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)

2. Суб'єкт rосподарювання.
Управління містобудування та архітектури Прилуцької

міської ради Чернігівської області.
Юридична адреса: вул. [вана Скоропадського, 102, місто

Прилуки. Чернігівська обл .• 17500. тел.+38 (095) 59 77 362.
e-mail: rada architektura@i.ua.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУабо прізвище, ім'я та по батькові фізичної

особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через своїрелігійні

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера обліковоїкартки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу та
мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної

особи або місце провадження діяльності фізичної особи - електронному вигляді) щодо даної планованої діяльності
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер громадськість може надавати до департаменту екології'

телефону) · та природних ресурсів Чернігівської обласної державної
J. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро- адміністрації на адресу: 14000. м. Чернігів. пр-т Миру. 14.

мадського обговорення. · - · e-mail: deko post@cg.gov.ua протягом усього терміну гро-
департамент екології та ' щ;шродних ресурсів . мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Чернігівської обласної державної ммtністрації. 14000. планованої діяльності.
м. Чернігів. проспект Миру. 14; ' Громадські слухання (другі) відбудуться:

Електронна адреса E-mail: deko post@cg.gov.ua: Не заплановані.
Номер телефону (0462) 67-79-14; (зазначити дату, час, місце та адресу проведення
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна. громадських слухань)
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 6. Уповноважений центральний орган або уповноважений

номер телефону та контактна особа) територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
4. Процедура прийняття рішення про провадження плаво- впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо пла

ваноїдіяльності та орган, який розглядатиме ~ультати оцін- кованої діяльності.
ки впливу на довкілля. департамент екології та природних ресурсів Чернігів-

Рішенням про провадження даної планованої діяль- ської обласної державної адміністрації. 14000. м. Чернігів.
ності буде дозвіл на проведення робіт на землях водного проспект Миру. 14,
фонду, згідно Постанови Кабінету міністрів України №557 E-mail: deko post@cg.gov.ua;
від 12.07.2005 року зі Змінами до постанов КМУ № 128 від Номер телефону: (0462) 67-79-14;
23.01.2019 року: дозвіл на початок будівельних робіт дер- (зазначити найменування органу, місцезнаходження, но-
жавної архітектурно-будівельної іНспекuії України. мер телефону та контактну особу)

(видрішення про провадження планованої діяльності, 7. Уповноважений центральний орган ~бо уповноважений
орган, уповноважений його видавати, нормативний територіальний орган, до якого надаються зауваження та

документ, що передбачає його видачу) пропозиції, і строки надання зауважень і пропозицій.
5. Строки, тривалість і порядок громадського обrоворення Департамент екології та природних ресурсів Чернігів-

звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про ської обласної державної адміністрації, 14000. м. Чернігів.
час і місце всіх запланованих громадських слухань. проспект Миру. 14.

Тривалість громадського обговорення становить 25 E-mail: deko post@cg.gov.ua;
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих Номер телефону (0462) 67-79-14;
днів) із моменту офіційного опублікування цього Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.
оголошення (зазначається в назві оголошення) та надання Зауваження та пропозиції приймаються протягом усьо-
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля го строку громадського обговорення. зазначеного в абзаці
та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом другому пункту 5 цього оголошення.
господарювання, що передається для видачі висновку з (зазначити найменування органу, поштову та електронну
оцінки впливу на довкілля. адресу, номер теаефону та контактну особу)

Протягом усього строку громадського обговорення 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль-
громадськість має право подавати будь-які зауваження ності.
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої Звіт із оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
діяльності, без необхідності їх обгрунтування. Зауваження на 175 аркушах. ·
та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (утому (зазначити всі іншіматеріали, надані нарозгляд
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських громадськості)
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується
Пропозиції, надані після встановленого строку, не планованої діяльності)
розглядаються. 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до-

Громадські слухання (перші) відбудуться: вкілля та Іншої додаткової інформації (відмінне від примі-
Згідно з внесеними змінами до статті 17 Закону України щення, зазначеного в пункті 6 цього оrолошення), а також

«Про оцінку впливу на довкілля,, тимчасово. на період дії час, з якоrо громадськість може ознайомитися з ними.
та в межах території карантин¼ встановленого Кабінетом Управління містобудування та архітектури Прилуцької
Міністрів України з метою запобігання поширенню на те- міської ради Чернігівської області.
риторії України коронавірусної хвороби (COVID-19), ло Адреса: вул. [вана Скоропадського. 102. місто Прилуки.
повного його скасування та протягом 30 днів jз дня ска- Чернігівська обл .•
сування карантину. громадське обговорення планованої телефон: +38 (095) 59 77 362.
діяльності проводиться у формі надання письмових заува- Контактна особа: Віктор Михайлович Тесленко.
жень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). дата ознайомлення з документом: з <<9>> вересня 2020
У uей період громадські слухання. передбачені статтею 7 ШЖУ,
цього Закону. не проводяться та на лати. шо припадають (найменування підприємства, установи, організаціі,
на uей період, не призначаються. місцезнаходження,дата, з якої громадськість може

Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в ознайомитися з документами, контактна особа)



І
АКТ Nol

09.09.2020 м.Прилуки

Про розміщення «Оголошення про початок
громадського обговорення звіту

І

. .з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ»

Відповідно до вимог Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінці впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 посадовими особами управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області, а саме:

начальником управління Тесленком В.М.;
начальником відділу містобудівної діяльності Ряжечкіною Л.А.;
т.в.о. головного спеціаліста спеціалістом І категорії відділу ведення

містобудівного кадастру Вовк О.І.
09 вересня 2020 року розміщено на інформаційному стенді Прилуцької міської

'ради- (вул. Незалежності, 82, м. Прилуки) «Оголошення про початок
.··.; громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої

, діяльності «Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення
технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від
ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*-» з фотофіксацією для громадського
обговорення з наданням зауважень і пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької
Чернігівської області
Начальник відділу містобудівної
діяльності управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ра
Че12_нігівської області
т.в.о. головного спеціаліста спеціаліст І
категорії відділу ведення містобудівного
кадастру управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Че12_ніrівської області

·.,

В.М. Тесленко

Л.А. Ряжечкіна

О.І. Вовк



Додаток до Акту № І

Фотофіксація розміщення «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на ДОВКІЛЛЯ»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



Додаток до Акту № І

Фотофіксація розміщення «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



І
АКТ№2

09.09.2020 м.Прилуки

Про розміщення «Оголошення про початок
громадського обговорення звіту. .з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ»

Відповідно до вимог Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінці впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
No 1026 посадовими особами управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області, а саме:

начальником управління Тесленком В.М.;
начальником відділу містобудівної діяльності Ряжечкіною Л.А.;
т.в.о. головного спеціаліста спеціалістом І категорії відділу ведення

містобудівного кадастру Вовк О.І.
09 вересня 2020 року розміщено на інформаційному стенді комітету
самоорганізації населення №1 Центрального мікрорайону (вул. 1 Травня,97,

....,,_.._ , r

~- Прилуки) «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво інженерних споруд 1fa
благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки
Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*» з
фотофіксацією для громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій
до планованоі дгяльносгі.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
ЧеІ?_нігівської області
Начальник відділу містобуt('і'іfної
діяльності управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ЧеІ?_нігівської області

В.М. Тесленко

Л.А. Ряжечкіна

т.в.о. головного спеціаліста спеціаліст І
категорії відділу ведення містобудівного
кадастру управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської ради
Чер_нігівської області

О.І. Вовк



Додаток до Акту №2

Фотофіксація розміщення «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



1 Додаток до Акту №2

Фотофіксація розміщення «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля»

w.- ••(\.•.,J.м,..шк,нщі!
8 ,,.,-,.~,.у - ,..,:,..,••...., .•.•..,,.. ~.1PJ'"""""" ,;1~vдІо.

<)(',О(і~, ·,:;тн~ ,~р"І!ом rpoм.t,11>11< 6 ІІС,Мі~,m•'•
Фмоорrа~І1~ц:і~м,,1,, Н~ "~ріод qр,,нн,му, 6уд<1
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ч4r»t!-p· J !3,1)()1аА.Ао ІS·ООІОА

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



І
АКТ№З

09.09.2020 м.Прилуки

Про розміщення «Оголошення про початок
громадського обговорення звіту. .з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ»

Відповідно до вимог Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінці впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
No 1026 посадовими особами управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області, а саме:

начальником управління Тесленком В.М.;
начальником відділу містобудівної діяльності Ряжечкіною Л.А.;
т.в.о. головного спеціаліста спеціалістом І категорії відділу ведення

містобудівного кадастру Вовк О.І.
09 вересня 2020 року розміщено на інформаційному стенді комітету

; -С§:_:~ущорганізації населення №2 Заудаївського мікрорайону (вул. Тургенєва,38-А,
.• ~ . м, Прилуки) «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з_ оцінки

.впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво інженерних сгf'6руд та
благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки
Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*» з
фотофіксацією для громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій.. . .до планованоі діяльносп.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

вщдшу
кадастру

ведення
управління

В.М. Тесленко

Л.А. Ряжечкіна
..

О.І. Вовк



Додаток до Акту №3

Фотофіксація розміщення «Оголошення про початок громадського обговорення звіту 3 оцінки впливу
на довкілля»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області

/
В.М.Тесленко



Додаток до Акту №3

Фотофіксація розміщення «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на ДОВКІЛЛЯ»

'!,(,'

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



І
АКТ№4

09.09.2020 м.Прилуки

Про розміщення «Оголошення про початок
громадського обговорення звіту. .
з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ»

Відповідно до вимог Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінці впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
No 1026 посадовими особами управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області, а саме:

начальником управління Тесленком В.М.;
начальником відділу містобудівної діяльності Ряжечкіною Л.А.;
т.в.о. головного спеціаліста спеціаліста І категорії відділу ведення

містобудівного кадастру Вовк О.І.
09 вересня 2020 року розміщено на фасаді торговельного закладу на території

· зшги відпочинку річки Удай «Оголошення про початок громадського обговорення
.-~ звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Буді~ницт~о

, інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай~'в межах
м: Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до
ПК-5*» з фотофіксацією для громадського обговорення з наданням зауважень і
пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

Начальник управління
містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради
Чео.нігівської області
Начальник відділу містобу

. .
ДlЯЛЬНОСТl

містобудування та
Прилуцької міської
Чео.нігівської області

В.М. Тесленко

Л.А. Ряжечкіна

т.в.о. головного спеціаліста
спеціаліст І категорії відділу ведення
містобудівного кадастру управління
містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради
Чео.ніг-івської області

О.І. Вовк



Додаток до Акту No4

Фотофіксація розміщення «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля»

Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко



Додаток до Акту No4

Фотофіксація розміщення «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на ДОВКІЛЛЯ»
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Начальник управління містобудування та
архітектури Прилуцької міської
ради Чернігівської області В.М.Тесленко
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УКРАЇНА

ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
вул. Івана Скоропадського,102, м. Прилуки 17500, e-mail: rada_architektura@i.ua

02.11.2020 № 01-17/97 На№ ВІД

Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської ОДА
просп.Миру, 14
м.Чернігів, 14000

Додаткові відомості
до змісту Звіту з ОВД

На виконання вимог п. 6 Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого Постановою
Кабінету міністрів України №1026 від 13.12.2017, Управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради надає додаткові відомості до змісту Звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності щодо будівництва інженерних споруд та благоустрою
(поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці
від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5* (реєстраційний номер справи 20206155947), а
саме:

1. Підрозділ 1.1 Звіту з ОВД доповнюється:
Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах

м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5* передбачено в
адміністративних межах м. Прилуки Чернігівської області.

Ділянка річки Удай загальною протяжністю 1,9 км, на якій планованою діяльністю
передбачається проведення технічного поліпшення, знаходиться в центральній частині міста
Прилуки, за даними Публічної кадастрової карти України (додаток 1 ):

Область: Чернігівська, КОАТУУ: 7400000000.
Район: м. Прилуки, КОАТУУ: 7410700000.
Зона-02,
Квартал - ОО 1.

Додається картографічний матеріал «Схема розміщення ділянки планованої
діяльності ... » (додаток 2); на основі Плану зонування території. з матеріалів містобудівній
документації «Генплан м. Прилуки», який затверджений рішенням Прилуцької міської ради
Чернігівської області (28 позачергова сесія сьомого скликання) від 30.06.2017 №1, на якому
нанесено місцезнаходження земельної ділянки планованої діяльності на ділянці р. Удай в
адміністративних межах м. Прилуки.

2. Підрозділ 1.2 Звіту з ОВД доповнюється відомостями щодо зміни меж гідрологічного
заказника «Приміське».

Гідрологічний заказник «Приміське» знаходиться на землях Держлісфонду
ДП «Прилуцьке лісництво».

Рішенням двадцять п'ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 28
жовтня 2020 року № 55-25NII «Про зміну меж об'єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення» (додаток З), змінено межі гідрологічного заказника місцевого значення
«Приміське», розташованого в кв. 96-1 ОО Ладанського лісництва ДП «Прилуцьке лісове



господарство». Вказаним рішенням виключено з меж гідрологічного заказника місцевого
значення «Приміське» землі площею 33,4 га прилеглих до основного русла р. Удай, а саме:
кв. 97, вид.І (частково) -3,02 га; кв.98, вид.1,2,3 (частково) - 13,41 га; кв.99, вид.1-3,7
(частково), 13, 17, 18, 19 - 16,67 га; кв.100,вд.3 - 03 га та включено до заказника земель
комунальної власності Прилуцької міської ради в заплаві р. Удай загальною площею 55,2 га.

Зокрема впровадження планованої діяльності щодо технічного поліпшення ділянки
річки Удай буде здійснюватися на виключених землях: кв. 98 - 3,02 га, кВ. 98 - 13,41 га.

На кресленні (додаток 5 Звіту з ОВД планованої діяльності) «Картосхема зміни меж
гідрологічного заказника «Приміське» позначено:

. . . . . .- червоним кольором - межі земельних дшянок, що виведеш з 1з складу пдролопчного
заказника «Приміське»,

. .- жовтим кольором - площа, яка включена до складу пдролопчного заказника.
Також додатково додаються креслення: «План зон та меж» та «Картосхема» (додаток 4)

на якому зазначені:
«ОХ-4» блакитного кольору- нормативна межа ПЗС р Удай (50 м),
«ОХ-4» зеленого кольору (по лівому берегу р. Удай» - фактична межа ПЗС р

Удай з урахуванням, забудови що склалася;
Темно-зелена широка лінія - межа гідрологічного заказника «Приміське» (до

змін) у межах ДП «Прилуцьке лісництво»,
Червона лінія - межа гідрологічного заказника «Приміське» після внесення змін

- ділянка шириною нормативної ПЗС р. Удай (50 м) вздовж правого берега р. Удай
рішенням Чернігівської обласної ради (від 28.10.2020 року № 55-25/VII) виведена з території
ПЗФ - гідрологічного заказника «Приміське», та знаходиться у користуванні ДП «Прилуцьке
ЛІСНИЦТВО».

Внаслідок зазначених змін меж гідрологічного заказника земельна ділянка планованої
. .діяльності складається з:

- ділянки р. Удай від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5* (водне дзеркало) - землі
водного фонду,

- по правому берегу - нормативна ПЗС (50 м) - в межах земель водного фонду, що
знаходяться в користуванні ДП «Прилуцьке лісництво», за рахунок кварталів № 97 (3,02 га),
№98 (13,41 га);

- з лівого боку - ПЗС р. Удай: частково нормативна (50 м), частково - фактична (з
урахуваням існуючої забудови) - землі водного фонду, що знаходяться у користуванні
Прилуцької міської ради.

3. Підрозділ 1.3 Звіту з ОВД доповнюється:
- креслення Генплану (додаток 5)- додається виноска щодо позначення місця

влаштування габіонного кріплення берегу;
- ділянка габіонного кріплення берегу - на частини старого русла р. Удай, загальною

протяжністю ділянки формування укосу берега шляхом кріплення габіонами - L=300 м,
загальною висотою підпірної стіни - 2,23 м;

- земельні ділянки, на яких передбачається кріплення укосів посівом: ділянки р. Удай
від ПК-32 до ПК-46 - правий та лівий береги; старе русло р. Удай - правий берег - ПКl * ...
ПК2*; лівий берег - з правого і лівого з ПКl * до ПК5*; загальна протяжність кріплення
укосів посівом трав - L= 1800 м на площі 14400 м2

.

Планована діяльність щодо технічного поліпшення ділянки р. Удай передбачена з
метою влаштування в майбутньому (окремими проектами) зон відпочинку та рекреації.

4. Підрозділ 1.3.1 Звіту з ОВД доповнюється відомостями щодо місця розміщення
відвалів рослинного шару грунту (тимчасове зберігання):

Майданчик для тимчасового зберігання знятого рослинного шару грунту (V=8656 м3
)

передбачається влаштувати на лівому березі старого русла р. Удай, площа земельної ділянки
- 6696 м2

; землі - водного фонду, межі ПЗС р. Удай, що знаходяться у користуванні
Прилуцької міської ради.



Використання земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок зумовлено
потребою в обслуговуванні річки та підготовки грунту для залуження.

Планованою діяльністю не передбачаються роботи, які суперечать вимогам Водного та
Земельного кодексів України щодо обмеження господарської діяльності в межах ПЗС.

Слід зазначити, що отримано Технічні умови Деснянського БУВР на проведення робіт
на землях водного фонду р. Удай (№ 1394/2-1/ДС/25-20 від 29.10.2020 у додатку 6), де
відсутні особливі умови використання із забороною використання межі ПЗС р. Удай для
створення майданчиків для тимчасового зберігання рослинного шару грунту, вийнятого при
поглибленні русла та зрізування берегів, з подальшим використанням на підсипання та
формування берегів.

Опис місця розміщення відвалів вилученого при розчищенні та зрізуванні берегів
мінерального грунту (тимчасове зберігання): загальна кількість вилученого при розчищенні
та зрізуванні берегів складатиме 68,314 тис.м'.

Тимчасового зберігання вилученого грунту передбачається вздовж річки Удай по
правому берегу р. Удай в межах ПЗС р. Удай.

Використання земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок зумовлено
потребою в обслуговуванні річки; землі, на яких передбачається тимчасове зберігання грунту
- землі ДП «Прилуцьке лісництво», яке погоджує розміщення відвалів рослинного шару
грунту та торф 'япо-мулових відкладів (лист ДП «Прилуцьке лісове господарство» № 463
додається у додатку 7).

Планованою діяльністю не передбачаються роботи, які суперечать вимогам Водного та
Земельного кодексів України щодо обмеження господарської діяльності в межах ПЗС.

5. Підрозділ 3.4. Звіту з ОВД «Геологічне середовище» доповнюється відомостями:
За даними інженерно-геологічних вишукувань геолого-літологічний розріз на ділянці

розчищення в акваторії річки Удай представлений:
Під стовпом води в межах акваторії залягають донні відкладення (грунт та інших

складові порід річкового дна): супіщана-суглинисті, чорного кольору, текучопластичної
консистенції, в основному, потужністю до 1,5 м, більша потужність зустрічається в
заболочених непроточних місцях та біля берега;

на березі досліджуваної території геолого-літологічний розріз представлений:
сучасні відклади, які представлені насипною верствою (t IV); сучасні озерна-алювіальні
відклади (Іа IV), які представлені пісками дрібними, середньої щільності; сучасні озерно
болотні відклади (lb IV), які представлені слабо-, середньозаторфованими грунтами; сучасні
алювіальна-озерні відклади (Іа IV), які представлені суглинками м'якопластичними, в
заплавній частиш річки геолого-літологічний розріз на ділянці розчищення представлений:

ІГЕ-1 (е IV). Грунтово-рослиний шар: супісок темно-сірий, пластичний (IL-0,8), з
корінням рослин. Потужність шару - 0,2-0,4 м; 96

ІГЕ-2 (t IV). Насипний: суглинок темно-сірий, тугопластичний, з включенням уламків
цегли, щебеню 10-20 %. Потужність шару- 0,7 м; 35в

ІГЕ-3 (t IV). Насипний: суглинок темно-сірий, текучопластичний, з лінзовидними
прошарками піску дрібного 5-10 %, з включенням мілкого щебеню 5-10 %. Потужність шару
- 1,8 м; 35а

ІГЕ-4 (Іа IV). Пісок дрібний світло-сірий, середньої щільності, насичений водою, з
лінзовидними прошарками супіску 10-20 %. Потужність шару - 1, 1-1,3 м; 29а

ІГЕ-5 (lb IV). Слабозаторфований грунт темно-сірий, стійкої консистенції, з
лінзовидними прошарками супіску 10-20 %, місцями, прошарків супіску 40-50 %.
Потужність шару 0,8-1,5 м; 37а

ІГЕ-6 (lb IV). Сильнозаторфований грунт темно-коричневий, стійкої консистенції,
місцями, з лінзовидними прошарками слабозаторфованого грунту 20-30 %, інколи, з
лінзовидними прошарками торфу 10-20 %, подекуди, з лінзовидними прошарками піску
пилуватого 10-15 %. Потужність шару 1,2-5,0 м; 37а

ІГЕ-7 (Іа IV). Суглинок світло-блакитно-сірий, м'якопластичний, з тонкими (1-2 см)
прошарками піску пилуватого 10-20 %, місцями, прошарків піску 30-40 %. Пройдена
потужність шару 0,7-4,8 м; 35а.



6. Підрозділ 1.3.1. Звіту з ОВД доповнюється інформацією щодо організації робіт.
Розроблений грунт земснарядом складується в гідровідвали, і розплановується по

місцю землерийними машинами.
Ділянка гідровідвалів розташовується на правому березі по місцю виконання робіт.
При улаштуванні гідровідвалів відсипаються дамби обвалування, які запобігають. .розпканню пульпи за межі намиву.
Огороджувальні дамби відсипаються шарами з ущшьненням 1з грунту, що

розробляється всередині карти.
Періодично, після відстоювання пульпи в карті, виконується скидання освітленої води

із карт намиву гідровідвалів через водоскидні канали в р. Удай.
Після заповнення карт розробленим грунтом (пульпою) та його повного обезводнення

виконується розрівнювання на прилеглій території. В карти намиву розрівнюються дамби
обвалування та виконується повернення рослинного грунту з послідуючим посівом
багаторічних трав.

rрунт розроблений землерийними машинами складується в кавальєри вздовж русла
річки по правому берегу р. Удай.

Огороджувальні дамби гідровідвалів
Для розміщення грунту (пульпи) при виконанні робіт по розчистці русла р. Удай,

методом гідромеханізації, на правому березі улаштовуються 8 карт намиву. З метою
запобіганню від розтікання пульпи і попадання в р. Удай, передбачено будівництво по
периметру карт намиву огороджувальних дамб.

Кар'єром грунту для відсипання «тіла» дамб служать грунти площі гідровідвалів. Перед
. . . .розкриттям площ для влаштування пдровщвалгв, а також під основою огороджувальних

дамб виконується зняття рослинного грунту.
Загальна акумулююча ємність гідровідвалів складає 68314 м3

•

Водоскидні канали
Для своєчасного відводу освітленої води із карт намиву і запобігання переливання води

через гребінь дамби і її руйнування на картах намиву гідровідвалів передбачені водоскидні
канали, загальна кількість водоскидних каналів дорівнює - 7 шт.

На час транспортування розробленого грунту (пульпи) при виконанні робіт із
розчистки річки, карти намиву повинні бути по зовнішньому периметру огороджені.
Огорожа передбачена з метою запобіганню проникнення на карти намиву сторонніх людей і
тварин.

Для обслуговування персоналу передбачаються службові хвіртки, біля яких
виставляються попереджувальні знаки. У випадку виконання робіт в нічний час, необхідно
передбачити освітлення.

7. Пояснення до умовних позначень Будгенплану (додаток у Звіті з ОВД 11):
«Фіолетові кружки» - будівельна техніка,
Жовтим кольором - існуюча зона відпочинку (без благоустрою).

Порівнювальна таблиця існуючого стану та вигляду ділянки р. Удай після поліпшення її
технічного стану.

Існуючий стан ділянки Після поліпшення її технічного стану.

ПК-32 до ПК-46

Прибережні ділянка річки знаходяться в
заболоченому стані, річка втратила свої

. .транспортуючі здатності, що може
призвести до затоплення та шдтоплення
прибережної території, в деяких місцях

. .спосгерігається цвгпння води, що пригнічує
існуюче різноманіття флори та фауни.

Транспортуюча здатність за рахунок
відновлення ширини та глибини річки
збільшиться також створиться додаткова

. . .акумулююча здатність річки до наносів.
Створиться умови для появи більшої
різноманітності флори та фауни.
Виконається підготовка до благоустрою
прибережної території



ПК-О* до ПК-5*
Ділянка річки (староріччя) знаходяться в Відновлення функціонування річки на даній
заболоченому стані. Русло практично ділянці відновить іі стан, збільшить
відсутнє. транспортуючу здатність за рахунок

відновлення ширини та глибини річки а
також створиться додаткову акумулююча

~ здатність річки до наносів. Створиться
умови для появи більшої різноманітності
флори та фауни. Виконається підготовка до
благоустрою прибережної території

Додатки до листа:

1. Викопіювання з Публічної кадастрової карти України - на 1 аркуші;
2. Схема розміщення ділянки планованої діяльності в межах рекреаційних зон Р-1,

Р-2, Р-4 на плані зонування території по об'єкту: "Будівництво інженерних споруд та
благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської
області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*" (загальною довжиною 1.9 км)
- на 1 аркуші;

3. Рішення Чернігівської обласної ради від 28.10.2020 року № 55-25NII про зміну
меж об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення - на 2 аркушах;

4. «План зон та меж» та «Картосхема» - на 2 аркушах;
5. Картосхема місця розміщення земельної ділянки планованої діяльності на землях

водного фонду р.Удай що знаходиться у користуванні Прилуцької міської ради та ДП
"Прилуцьке лісове господарство в межах м. Прилуки по об'єкту: "Будівництво інженерних
споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки
Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*" ( загальною
довжиною 1.9 км)- наl аркуші;

6. Технічні умови Деснянського БУВР на проведення робіт на землях водного фонду
р. Удай №1394/2-1/ДС/25-20 від 29.10.2020- на 4-х аркушах;

7. Лист ДП «Прилуцьке лісове господарство» № 463 - на 1 аркуші;
8. Рішення виконавчого комітету від 22.10.2020 № 31 О «Про затвердження акта

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню - на 4 аркушах;
9. Містобудівні умови та обмеження по об'єкту: "Будівництво інженерних споруд та

благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської
області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О*~~', а 4 аркушах.
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Додаток 1 Викопіювання з ПКК України.

ІКК

Район: м. Прилуки
КОАТУУ: 7410700000
Зона: 02
кваргав: 001

Район

О6nасть: Чернігівська
Район: м. Прилуки
КОАТУУ: 7410700000

ІКК

Район: м. Прилуки
КОАТУУ: 7410700000
Зона: 02
Квартал: 001

Район

06.nасть: Чернігівська
Район: м. Прилуки
КОАТУУ: 7410700000

Область

Область: Чернігівська
КОАТУУ: 7400000000



Додаток 1 Викопіювання з ПКК України.

ІКК

Район: м. Прилуки
КОАТУУ: 7410700000
Зона: 02
Квартал: 001

Район

Область: Чернігівська
Район: м. Прилуки
КОАТУУ: 7410700000

Область

Область: Чернігівська
КОАТУУ: 7400000000

Згідно листа міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках
Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 21.07.2020 №18-25-
О.182-513/120-20 - в Державному земельному кадастрі відомості про ДП «Прилуцьке
лісове господарство» відсутні (картосхема не сформована).



Додаток No 2

Схема розміщення ділянки планованої діяльності в межах рекреаційних зон Р-1, Р-2, Р-4 на плані зонування території
по об'єкту:

"Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки
Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*"

( загальною довжиною 1.9 км)
. .1лянка плановано~ д1яльност1
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Додаток З.

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

. РІШЕННЯ

(двадцять п'ята сесія сьомого скликання)

28 жовтня 2020 року
м. Чернігів

-№ 55-25/VII

Про зміну меж об'єктів природно
заповідного фонду місцевого значення

. ,

Розглянувши клопотання громадської організації «Чернігівська ДlЯ» та
виконавчого комітету Прилуцької міської ради, враховуючи експертні висновки

"Ніжинського державного університету імені М. Гоголя, погодження"
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та власників і
користувачів земельних ділянок, відповідно до статей 51-54 Закону України
«Про природно-заповідний фонд України», керуючись пунктом 24 частини 1
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна
рада вирішила:

І.Змінити межі об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення,
зпдно з додатком.

2.Обласній державній адміністрації забезпечити внесення відповідних
змін до Положень про об'єкти природно-заповідного фонду.

З.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну коміспо
обласної ради з питань агропромислового комплексу, екології,
природокористування та земельних відносин.

Голова обласн І.С. Вдовенко



Продовження додатку З.
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Додаток 4.
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Зони відпочинку

Лугопарк

Паркінг

-Русло річки Удай (проект)

Прибережні захисні смуги від водних об'єктів, нормативні
- -- · - (згідно ВКУ, ст. 88 - 25м та 50м)

Проектний укіс

Габіонне кріплення

Кріплення посівом трав

Кріплення блоками БКУ



Додаток № 4.

Картосхема

Іі снуюча заоуdобаІ

ІПерелuбні каналuІ
м1ж р~слом річкu ma zіdролоzічнuм

, 'І-- ·--· ·-·. r к1льк1сmь .., 1

ІГіdролоzічнuО заказнuк "Прuміське "І

І Землі ДП " Прuлуцьке лісобе zocnodapcmбo "І

Територія планованої діяльності.
В ТОМУ ЧИСЛІ:

Береzоба смуzа з брахубанням існуючо1 заоуаобu;
'за рахунок земель міської padu 11

!Русло річкu ~ааuІ
І/ землі боdноzо фоdу/1

Землі ДП "Прuлуцьке лісобе zocnodapcmбo бмежах боаоохоронної зонu /

Умовні позначення:

Прибережні захисні смуги від водних об'єктів, нормативні
згідно ВКУ, ст. 88 - 25м та 50м)

Прибережні захисні смуги від водних об'єктів з урахуванням
існуючої забудови що склалася

'
Межа гідрологічного заказника" Приміське"

Межа земель ДП " Прилуцьке лісове господарство"
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Картосхема місця розміщення земельної ділянки планованої діяльності на землях водного фонду р.Удай
що знаходиться у користуванні Прилуцької міської ради та ДП "Прилуцьке лісове господарство

в межах м.Прилуки по об'єкту:
"Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки

Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до ПК-5*"
( загальною довжиною 1.9 км)

f

\

Межа ДП "Прилуцьке лісове господарство"

Гідрологічний заказник" Приміське"

Перелевні канали ?шт.

Кріплення блоками БКУ

Умовні позначення:

Прибережні захисні смуги від водних об єктів
земель ДП "Прилуцьке лісове господарство"

Прибережні захисні смуги від водних об єктів з урахуванням
існуючої забудови що склалася земель Прилуцької міської ради

- Русло річки Удай (проект)

ЕОХ4=3

Е ОХ4 =3

Прибережні захисні смуги від водних об' єктів, нормативні
(згідно ВКУ, ст. 88 - 50м)

Прибережні захисні смуги від водних об' єктів з урахуванням
існуючої забудови що склалася

111111111~1111111111~111111111111111111111111111111 Проектний укіс

~11~1111ш~111шr1111шr1111ш~ Кріплен ня посівом тра в

¼¼¼¼¼¼ 
¼¼¼¼¼¼

Габіонне кріплення

Кріплення блоками БКУ

Ділянка
габіонного кріплення ЗООм
берегової смуги

Межі земель ДП "Прилуцьке лісове господарство"

Прибережні захисні смуги від водних об' єктів з урахуванням
існуючої забудови що склалася

Прибережні захисні смуги від водних об єктів
земель ДП "Прилуцьке лісове господарство"



Додаток 6.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРОІВ УКРАЇНИ

ДЕСНЯНСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

просп. Перемоги, 39-А, м. Чернігів, 14017, тел./факс (04622) 67-73-28, тел.: (04622) 67-76-77

E-mail: dbuvr@desna-buvr.gov.ua, сайт: desna-buvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 34654458

ВІД 20_р.№ _ На№ від 20_р.

Начальнику
управління містобудування та
архітектури міської ради
Віктору ТЕСЛЕНКУ
вул. І. Скоропадського, 102, м. Прилуки,
17500

· 'Щодо надання технічних умов
.; J ,_.,

На лист Прилуцької міської ради від 09.10.2020 №01-17/91 надаємо
технічні умови на проведення інженерних робіт по об'єкту: «Будівництво
інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в
межах м. Прилуки Чернігівської області на дільниці ПК-32 до ПК-46 та від
ПК-О* до ПК-5*» на землях водного фонду на території Прилуцького району
Чернігівської області.

Додаток: Технічні умови на проведення інженерних робіт на землях
водного фонду на 2 арк.

Ірина Кулич 641-177

Наталія ГРУДНИЦЬКА

Сертифікат
2B6C7DF9A3891DA1040000003AF23900DAF48001
Підписувач ГРУДНИЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛА°іВНА
Дійсний з 04.05.2020 12:37:51 по 04.05.2021
23:59:59

Деснянське басейнове управління водних

ІІІІІІ!І!Іі[І[І!іІі ІІІІІІІ ІІІ
1394/2-1/ДС/25-20 від 29.10.2020
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕСНЯНСЬКЕ.БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

просп. Перемоги, 39-А, м. Чер1;1ігів, 14017, тел./факс (04622) 67-73-28, тел.: (04622) 67-76-77

Ечпаіі: dbuvr@desпa-buvг.gov.ua, сайт: єіезпа-Ьіг-т.яоу.ца, код згідно з ЄДРПОУ 34654458

ВІД 20 р. № _ На№ від 20

Управлінню
містобудування та
архітектури
Прилуцької міської ради

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на проведення інженерних робіт

на землях водного фонду -
річці Удай,

правій притоці річки Сула, басейну річки Дніпро
(tі<\ЇІМСІІV0.tННИ зсмсль еошюго фогшу р1'ІЮІ, І\ басейні р1ч101, ТОІІІО)

на те_2иторії Прилуцького району

з реконструкції об'єкту «Булівпицтво інжеисрпих споруд та благоустрій
(поліпшсння технічного стану) р.Удай в межах міста Прилуки

Че_2нігівської області

( назва а,1,\ІІІІІС'•• ративиого раІІ(нt\)

( назва об'єкта бушвишггва /111жснер1111х робіт на проведення яких вішаються технічні умоен)

на ділянці ПК-32 до ПК-46 та від ПКО* до ПК-5*»

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Назва об'єкта будівництва/ інженерних робіт
«Будівництво інженерних споруд та благоустрійjполіпшення технічного стану) р.Удай в межах

міста Прилуки Чернігівської області на ділянці ПК-32 до ПК-46 та від ПКО* до ПК-5*»

1.2. Інформація про замовника Управління містобудування та архітектури
Прилуцької міської ради Чернігівської області

( назва юридично: особи. прпвише.імв no батькові ф1з11ч1101 особи м1с11е1t1ахо11жс1111я/ місце проживання. иргзвишелм'я по батьконі керівника. телефон. факс)..
1.3. Наміри забудови/ проведення інженерних робіт

Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпu1е111-1я технічного стану) р.Удай в межах
м.Поилуки Чернігінської області

1.4. Місце розташування об'скта будівництва/ проведення інженерних робіт
Існуюче природне русло р.Удай від пров.Сосновий до вул.Незалежності та в напрямку частини старого

русла р.Удай м. Прилуки, Прилуцького району Чернігівської області (в межах населеного пункту)
( адреса буд15н11111ва/ роби. назва ацміністра швво-територіальних од111-11щь}

1.5. Вид будівництва/ робіт Реконст21:кція_(довжиною l,4 км та 0~5 км)
(нове бушвництво. рскоиструкціи. технічне переосвашсиня. ремонт /капттальнпй. поточний/)

1.6. Проектна організація (якщо визначена) ТОВ «ВОДБУД УКРАЇНА» Дніпровський район
вул. Пожарського, 10/15, м. Київ, 02094, тел. +38~(096}559-91-43

1.7. Основні гехніко-економічні показники об'єкта будівництва/ проведения інженерних робіт
( найменування ироскт увальиика. мтсцсзнамшжсиня. пргзвише.гм'н по биі ькові П Па. телефон. факс)



Продовження додатку 6.

l.7.1. Нормативні терміни: а) проектування:

б) будівництва/проведення інженерних робіт:

в) введення об'єкта будівництва/ інженерних робіт
в експлуатацію:

l.7.2. Орієнтовна кошторисна вартість обєкта

1.7.3. Площа земельної ділянки робіт:
а) у т.ч. в постійне користування
б) у т.ч. в тимчасове користування

26,00
26,00

2020
(строк» проектування]

2020-2021 2..Р.·
(строки проведення роб.п

2021 р.
(лата)

17 350,720 тис.грн.

га, з них у межах земель водного фонду 24,9
га з них у межах земель водного фонду 24,9
га з них у межах земель водного фонду

га;
га;
га.

2. УМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

2.1.Заrальна характеристика земельної ділянки водного фонду/ водного об'єкта:

а) Категорія земель, назва водного об'єкта

б) Вид водного об'єкта

Землі водного фонду

Річка Удай
{відповідно до с.79 ВКУ- середня ріка)

(річка - велика. середня. мала. озеро. волосховише - руслове. наливне. тощо. ставок - русловий. щн11111н11І1. 1.:01шн1,, тощо. 111ш1 землі водного фонду болото і т ін)

в) Площа водозбору водного об'єкта 7030 км
2

(11С1..{)ГО. u томм •111сл1 в спюр. проведення робгг/бмшаниигва ]

1) Гідрологічний зв'язок (басейн річки) Удай/Сула/Дніпро

( \,І JН:І'!іІСІ ься t1<1ЇtмСt1у1нн111я РІ'!І..11 І} бассин: ЯКОІ j)\\Зl,1111\)Kallil лшяньа происвсиия ро(\11/буд~ІІНІЩІ 113 18 11 пиролопчнпй зв'язок З головною річкою басейну)

д) Гідропогічна характеристика водного об'єкта Період весняної повені - березень-травень
••.•.. J

(зазначасrься період, тривалість та особливості проходження весняної повені та пошових паводків на ділянuі проведення робіт)

2.2. Загальні умови проектування та планувальні обмеження
Земельна ділянка об'єкт~ планованої діяльності розташована на території м.Прилуки у заплаві р.Удай

(загальні умови та планувальні обмеження розташування шпянки/граси робіт по відношенню до

в межах населеного пункту м.Прилуки. Ширина ПЗС (ст.88 ВКУ) становить 50 м по обидві сторони річки.
Іlр_оєкт встановлення меж прибережної захисної смуги не розроблявся.

волиого об'єкта.. обє к-ив Jа\11Сї\' І\іJІ wi..щJ11tR()1 1111 сод ( захисних ламб. берегоукришеиь. тощо). прибсрсжноі захисно. смуги, тощо)

2.3. Водні об'єкти, які розташовані на ділянці (трасі) проведення робіт

Найменування
об'єкту

Характеристика об'єкту
а) для річок - місцеииходжспня (шкетаж] перетину по пікетажу
р111к11 Або траси роби. орієнтовю rл11611на та вшмітки дна в м1с111

перетинм, швидюсгь течп. вшмпка максимального ргеии га шпа
спостсреження. нитрвги серсд11n0р1•1111( ~оо о знбезпечспоси) та
повеневі (максимальні р()чм,vн~.01J1) 1р,1111 лна вологою'
характерислика береі а 1 1 u
б) Д.ІНІ ІН)fl(НЇМ - МІСІІС «срсп.и« {1t1м~н,ж1 лшяикою (1рі1С(ІЮ)

ро611 П1) ІІІІ\(.''Іі'ІЖ\' 1s1.),Іt1H'i,11t ·,а ІЮ 11\КІ.'ІftЖ) ІІНtСІІ р1н\1·1 орІІ.ІІІІНІНІ
ІJІІІ6ІІІt~\ Іі1 ВІ.(І',1111\,1 ІІІі'І 11 \11('1\І l)\'j\\'11111\ 11111tl,it<IC1t, а·•111/ І.ІН

рУСJЮ"ІІ' ІЮJЮС\ІНН!І!l сєавьш га Щ)І)І\)'ІІtІІ\ ОІ~р). 111;1м11+.а

,1itt-І;11,11111,11010 p11J111 tФІІР) Іtt лега сиосгсрежения. шлмпка
м1н1м<1J1ь~ю1 о р11.н11 (РМО) 1<1 І\1Л.м11 "'" ссрслньоргчного р111~н1
(НІ ІР), 1нн1111-11с·гь пдроr1:,1-11•0111х сгюруи. р; 11111 та

харвктеристика. харакгсристикв берега то1110.
в) гідрогехиічні споруд11 - характернстпка ГТС, пропускна

Водокористува н ня
(зазиачнсться ОІІД волокористуваина. яке
1/tІЇІСІІКЧ:·11,ся 11а воцному обєк-п
1а1 ал1,н •.•. спсшальне Вказуються ,•м11n11
1а 011.1111 111іі,сщ~11нн загального
1JO,J(lt,.t)p111.·1\•Щ11111>1.

спсшн.єьиого
ІІі\SІІІІІІ)('ІІ

Щ).'ІtІt,.t)р11(0ІVІ\с\ІІІІSІ

щ).'tІІІІі\111 р••-сср•.·ам11 j)\)J1с\ІІІОІ\ЛІІІІ~ІІt ІІ~І

:ІІ,1\ІtІІІІ t\llt,.\HІ\1111tSI 1ю1·1п. l1lltta•1a11)\l>i,..SI

умо1111 1а 01Х:яп1 н11І1с11е1111я
спсшальиого вопокорпс гуваиия
воцокорисл увач. я~,;11іі його зшйснюс)

Розпоряпиик
земельної ділянки

ВОНІІОГО фонду
( орсиполавсць
обллсржацмі ~І 11:тр,1 І \ІЯ,

(<"ел1111111а) рала
сільська
«сст.йпс

~,;0µ11сту11ан11я новогосполарськоі
оргапгзапи тошо)

Примітк:

здатність. гип 1 т д

Річка Удай

Рівень води на відмітuі 114-116, м БС 1•
довжина ділянки будівництва
інженерних споруд та благоустрою
(поліпшення технічного стану): 1900 м;
Глибина води в межень 0,3-1,Ом
грунт дна: торфовий, мулиста-піщаний,
піщаний, мул;
характеристика берегів: низькі, на рівні
води або затоплені: місцями висотою
5-6 м або зливаються зі схилами
долини; переважно обривисті або
прямовисні, у верхів'ї пологі, торфові.
сильно розмивні, порослі луково
болотною рослинністю та чагарником.

Загальне
водокористування

Землі державної
власності, землі

комунальної
власності -

Прилуцька міська
рада

Землі під
водою в
межах

населеног
пункту

*Основні державні фонди Держволагентсгва на ділянці проведення робі відсутні.
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2.4. Особливі умови ділянки /траси/ проведення робіт в межах земель водного фонду:
При максимальних рівнях води на час проходження

а) можливість затоплення, підтоплення

б) рівень залягання грунтових вод

в) інші особливі умови

повені, паводку можливе затоплення та підтоплення
прилеглих територій

4,0-6,0 м
До початку проведення робіт необхідне пониження
рівня води в р. Удай та водоймах, пониження рівнів

грунтових вод

3. УМОВИ БУДІВНИЦТВА/ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
3.1. Проведення інженерних робіт здійснюється на підставі права на виконання будівельних робіт набутол
відповідно до ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Технічні умови є підставон
для проєктування і не дають права на проведення робіт.

3.2. Технічні умови є чинними до завершення проведення інженерних робіт незалежно від зміни Замовника
Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою Замовника.

3.3. В проекті зазначити відмітки рівня води р.Удай для початку будівництва та розрахунок часу (діб) дл:
зниження рівня води до необхідних. відміток. Перед початком робіт (зниження рівня води) провесп
гідрохімічний аналіз води р. Удай.

3.4. Не пізніше ніж за 1 календарний день до початку виконання робіт, Замовник в зручній для нього форм
повідомляє Деснянське БУВР про початок виконання будівельних робіт.

. '
3.5. При проведенні робіт на землях водного фонду (розчистка русел річок, каналів і дна водойм:
повинні виконуватись заходи щодо обмеження господарської діяльності в межах прибережної захисної смуп
(ст. 89 Водного кодексу України) збереження водного об'єкта в частині охорони вод від забруднення
засмічення.

,.,.

3.6. Після проведення будівельних робіт на землях водного фонду провести заходи по впорядкуванню п
приведенню їх в нормальний технічний і екологічний стан, у випадку порушення берегової лінії передбачить
берегоукріплювальні заходи.

3.7. Після завершення інженерних робіт організація-виконавець повинна забезпечувати розрівнювання грунту
вивезення сміття, яке накопичилось під час проведення робіт, а також не прибиралось іншими організаціями, абс
окремими громадянами з причини проведення робіт.

3.8. До початку проведення робіт забезпечити отримання всіх погоджень згідно вимог ст. 86 Водного кодекс)
України «Проведення робіт на землях водного фонду».

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
4.1. Замовник в зручній формі повідомляє Деснянське БУВР про дату прийняття в експлуатацію обєктє
будівництва/інженерних робіт до експлуатації, згідно підтверджуючих документів складених відповідно до ст
39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Начальник УО..Р_авління
(посада)

мл.
Наталія ГРУДНЩJ;Ь:КА

(прізвище, ініціали)



Додаток 7.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСН( УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИЛУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
вул. Київська, 288, м. Прилуки, І 7500, тел.-факс (04637) 5-05-59, E-mail: les_otdel@mail.нa.

Код ЄДРПОУ 00993461

На№ ВІД _

Міській голові
О.М. Попенко

У відповідь на ваш лист за №02-12/4628 від 02.11.20 року ДП
«Прилуцький лісгосп» не заперечує щодо виконання робіт по об'єкту
«Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного
стану) р. Удай в межах земель лісового фонду, що знаходяться в
користуванні ДП "Прилуцьке лісове господарство" на ділянці від пров.
Соснового до вул. Незалежності в місті Прилуки (квартал 97-98), погоджує
розміщення відвалів рослинного шару грунтів, відвалів мулу та торфяних
відкладень в прибережній смузі річки Удай (50 м).

в.о. Директора gH Сурай В.А.

Виконав: Подоляка Д.А.
0992507683



ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

22 жовтня 2020 року

РІШЕННЯ

м. Прилуки № 310

Про затвердження акта обстеження
зелених насаджень, що шдлягають видаленню

Відповідно до підпункту 7 пункту "а" статті 30 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2006 року № 1045 "Про затвердження Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", Правил утримання
зелених насаджень у населених пунктах України затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України від 1 О квітня 2006 року № 105 "Про затвердження Правил утримання
зелених насаджень у населених пунктах України", Методики визначення
відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 року
№127 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених
насаджень", розглянувши доповідну записку начальника управління
містобудування та архітектури міської ради ТЕСЛЕНКА В.М., виконавчий
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що шдлягають
видаленню, від~ 2020 року (додається).

О.М.ПОПЕНКО



АКТ

м. Прилуки « 02 » жовтня 2020 року

Постійно діюча комісія утворена рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради,
№ 379 від 28.11.2017 року «Про утворення постійно діючої комісії по обстеженню зелених
насаджень у м. Прилуки' в новому складі». Комісія утворена для обстеження зелених
насаджень що підлягають видаленню на території Прилуцької міської ради.

Голова комісії: О.С. Созінов - начальник управління житлово-комунального
господарства міської ради.

Секретар комісії: П.М. Романько - начальник відділу комунального господарства міста
управління житлового комунального господарства міської ради.

Члени комісії: В.О. Бакунов - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
оборонної роботи міської ради.
А.Г. Бойченко - головний спеціаліст санітарно- контролю управління з
питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради.
А.Г. Пташник - головний спеціаліст-державний інспектор з охорони
навколишнього природнього середовища Чернігівської області (за
згодою).
Є.Д. Шаповал - директор комунального підприємства «Міськсвітло».
В.М. Тесленко - начальник управління містобудування та архітектури
міської ради.
В.А. Сурай - головний лісничий Державного підприємства «Прилуцьке
лісове господарство» (за згодою).
Є.В. Кравченко - інженер-лісопатолог Державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства "Київлісозахист" ».

Представник заявника: начальник управління містобудування та архпектури міської
ради В.М. Тесленко.

Комісія оглянула зелені насадження які знаходяться в межах земель водного фонду
(річка Удай) в межах міста Прилуки розпорядниками яких є Прилуцька міська рада та
ДП «Прилуцьке лісове господарство» на ділянці планованої діяльності по об'єкту:
«Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в
межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці ПК-32 до ПК-46 та від ПК О* до ПК-5.

В зв'язку з розробкою проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво
інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в межах м.
Прилуки Чернігівської області на ділянці ПК-32 до ПК-46 та від ПК О* до ПК-5*» в зону
планованої діяльності потрапляють зелені насадження, які потребують видалення. Даний
проект виконується за бюджетні кошти.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(якщо причиною є видалення зелених насаджень, вказується підстава для їх видалення)



Продовження додатку 8.

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

Діаметр Якісний стан Підлягає
стовбур

,-__,.. зелениха
№ Вид а '---' насаджень

Вік Висот .Сі

п/
,..

(хороший,зелених (років
на (.)

Зрізуванн. Пересаджуа висоті :;2 задовільний,п насаджен ) (м)
.Сі

1,3 м від
t:;

незадовільний ю -ванню
ь ::2 (шт) (шт)

земш )
(см)

1 Верба 5-60 8-25 8-120
13 задовільний 139
9

-

2 Вільха 10-40 6-18 8-32 16 задовільний 16 -
3 Берест 10-45 10-15 16-32 10 задовільний 10 -
4 Клен 5-20 6-25 8-20 30 задовільний 30 -
5 Тополя 50-65 20-25 76-96 7 задовільний 7 -

Разом підлягає пересаджуванню ----------------0--------- дерев ---------------0---------кущів,
Разом підлягає зрізуванню ----------- 202 --------- дерев ---------18,4га------- кущів,

чагарнику,
дрібнолісся.

----------- 202 ----------дерев ------------18,4га--------кущів,Всього видаляється:
чагарнику,

дрібнолісся.

1. Дерев --------------------------------------- 202 --------------------------------------- ОДИНИЦЬ
2. Кущів,чагарнику, дрібнолісся ------------------------18,4 -------------------------------------га
3. Газонів ----------------------------------------------------------------------------------------------- га
4. Квітників --------------------------------------------------0------------------------------------ кв. м.

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню :
1. Дерев -----------------------------------------------------0---------------------------------- гривень
2. Кущів ---- - ---- --- ------- ------ ----- - -- -- --- --- ---- ------ --0-- - ----- ------ - -- - -- ------- -- - - ---гривень
3. Газон ів -----------------------------------------------------0---------------------------------- гривень
4. Квітників -------------------------------------------------0---------------------------------- гривень
Разом ---------- ------- --- ---------- ---- -- ------0----- --- - -- - --- --- --------- ---- ~- гривень

3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах ділянки планованої

Діаметр
стовбура Якісний стан зелених

№ Вид зелених Вік Висота на ВИСОТ! Кількість насаджень

п/п насаджень (років) (м) 1,3м (шт) (хороший, задовільний,. . незадовільний)вш земш
(см)

. .діяльносп:

Усього залишається на місці:
1. Дерев --------------------------------------------- 0---------------------------------------- ОДИНИЦЬ

2. Кущів -----------------------------------------------0--------------------------------------- одиниць
3. Газонів -----------------------------------------------0---------------------------------------------- га
4. Квітників -------- ------- --- - -- - -- --- ---- --- --- ---- --0-- -- - -------- - ------ - -- - --- ------ ---- ------ -- кв. м
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4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно до проектної
документації:

Сума, передбачена в проектній документації на озеленення території планованої
діяльності за раунок низькорослих та високорослих дерев , О ( нуль) гривень.

Сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті, визначається за
формулою:

Сдс= Вв - Со;
де Сдс - сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті;
Вв - сума відновної вартості зелених насаджень, зазначена у позиції "Разом" пункту 2

цього акта;
Со - сума, передбачена в проектній документації на озеленення території планованої

діяльності за раунок низькорослих та висикорослих дерев.

Висновок комісії:
Відповідно до п.2 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у насалених

пунктах (Постанова КМУ від О 1.08.2006р. № 1045), з метою безперешкодного підїзду спец
техніки до річки Удай, комісія вважає за можливе видалення 139 (сто тридцять дев'ять)
дерев верби, 16 (шістнадцять) дерев вільхи,lО(десять) дерев береста, 30 (тридцять) дерев
клена та 7 (сім) дерев тополі та 18,4 га кущів, чагарнику, дрібнолісся.

Відповідно до п.·6 Постанови КМУ № 1045 від 01.08.2006 року відновна вартість на
зелені насадження не нараховується.

Складено 7 примірників:
1-й примірник - управління житлово-комунального господарства міської ради;
2-й примірник - управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської

ради;
3-й примірник - Державна екологічна інспекція Чернігівської області;
4-й примірник - КП «Міськсвітло»;
5-й примірник -управління містобудування та архітектури міської ради;
6-й примірник - ДП «Прилуцьке лісове господарство»;
7-й примірник - ДСЛП «Київлісозахист».

Голова комісії О.С.СОЗІНОВ

Члени комісії

В.М. ТЕСЛЕНКО



Додаток 9.

ЗАТВЕРДЖЕНО
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА
АРХІТЕКТУРИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ QБЛАСТІ
(38305922)

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

Наказ № ~від 14.12.2018

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:3559-4073-0962-0455

Реєстраційний номер 01-18/33 від 14.12.2018

Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) р. Удай в
межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-О* до
ПК-5*

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Нове будівництво,

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, Річка Удай в межах міста від ПК-32 до ПК-46 та від
ПК-О* до ПК-5*.

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (38305922)

(інформація про замовників)

3.
Функціональне призначення: Р (Рекреаційні зони) згідно документу: Про затвердження
містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території міста
Прилуки Чернігівської області"
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на

місцевому рівні)

4. Відсутні
(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:
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1. Відсутні
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. Відсутні
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Відсутні
(максимально-допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці

(кварталу, мікрорайону))

4. Відсутні
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови,

існуючих будинків та споруд)

5. Відсутні
· (планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду,

прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Відсутні б'єктів транспорту, зв~~(охоронні зони о

Начальник управління
містобудування та архітект

Прилуцької міської ради
(уповноважена особа відповідного

уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

Тесленко Віктор Михайлович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 03.11.2020
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Додаток 1
Наказ про затвердження

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва

Реєстраційний номер

Наказ № 33 від 14.12.2018

УКt>АЇНі\
11 r И ,l У l l І, К Л \.І І С h І< А f> Л Д :\

11 t·: Р НІГ І ВС І) КОЇ О 1; Л Л СТ І
YllPAUЛIIIILЯ МІСТОІ>У.J.УПлtіНЯ ТА АІ'ХІТЕІПУJ>И

ІІЛКЛ:J

sіл 14.12.2018 s~ 3

Про 1а·111ер!1жен11• та наш11111я
чі~:106)'.!.ІіИННХ умов та обмежень

Вілповілно ,10 с пгп і 29 Закону У,r:.,ї1111 «Про рсгулювачпч міс гоб- швної
.пяльиосп»
ІІАКЛЗУЮ:

! . Загверли і и 1:1 надати містобуліниі у "ю~н r3 обмеження ІІіІ булівнишво
інжснсрних спорул IJ благоустрою {ІІОJІЇІІІІ!,ННЯ гсхнічного (;lflll\") р. Улай ~
межах м. Прилуки Чернігівської 06:1ас1 і на ділянці від ПК-:ї2 ло ni-::-~6 п1 11і;1
ПК-О· ло 111<-5" управління ~1іс·11,,,_,.І)НЗННЯ та арх ігек г-р« Прилуцької '1іС!,••'Ї
ра.:111 1{ер11і1 і ІІСІ,К<ІЇ області І 6}"11. І"""·' ( ·корОІНІ!КЬКОГО. l 1)2 ). .

, Контроль -за 011ко11:11111и,.1 наказу зплишию 1,1 собою.

І Іачальник )·прnп.лі1111w міс-н,бу:1уван11я
та архітектури 'Ііс1,к<1·1 ра:111 11.М. П::СЛЕНКО
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Додаток 2
Витяг з містобудівної документації та топооснова

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва

Реєстраційний номер MU01:3559-4073-0962-0455

Тип документа Містобудівна документація
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nooo·Cl(f'j
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Черн1r1аеt>«<>1 обпас:г, r.a д.1.niai,-щJ ВJЛ ПК-)] оо ПІ<-46 ,а fІШ r1к-0· .'1011к-~···
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