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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності. 
Планована діяльність - здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки 

від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га 

берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада 

Козелецького району Чернігівської області.  

Інформація про земельну ділянку планованої діяльності:  

- Кадастровий номер: 7422083900:21:316:0004; 

- Тип власності: Державна власність; 

- Цільове призначення: 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби для сінокосіння; 

- Площа: 0.3704 га. 

 

На наступних малюнках представлено картографічні матеріали місця розташування 

земельної ділянки об’єкту планованої діяльності з Публічної кадастрової карти України 

(ПКК – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного 

земельного кадастру, https://map.land.gov.ua).  

 

                                                               

 
                                    Картографічний матеріал, М 1:100 000.                           Малюнок 1. 

 

Земельна ділянка провадження планованої діяльності розташована: 

- в адміністративному відношенні - за межами с. Косачівка (західна околиця) на 

території Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області; 

- в лівобережжі озерно-річкової частини Київського водосховища.  

 

За даними Публічної кадастрової карти України земельна ділянка провадження 

планованої діяльності межує: 

- з західного боку – з Київським водосховищем, 

- з північного боку - з земельною ділянкою (район Козелецький, КОАТУУ: 

7422083900, Зона: 21, Квартал: 316);  

- з південного боку – з земельною ділянкою державної власності площею 0,3251 га 

(кадастровий номер: 7422083900:21:316:0002; для будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення для обслуговування та експлуатації човнової станції); 

- з заходу – з земельною ділянкою площею 1405,3854 га (кадастровий номер: 

7422083900:21:311:0014; для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг). 

https://map.land.gov.ua/
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Оглядова карта.            Малюнок 2. 

 

 
Ортофотоплан з кадастровим поділом.                  Малюнок 3. 

 

 
 

 Ортофотоплан; земельна ділянка планованої діяльності.        Малюнок 4. 
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Ортофотоплан; суміжна земельна ділянка.                              Малюнок  5. 

 

 
Ортофотоплан; суміжна земельна ділянка.                              Малюнок  6. 

 

 
Ортофотоплан; суміжна земельна ділянка.                              Малюнок  7. 
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Схему розміщення земельної ділянки у планувальній структурі Козелецького району 

проектної документації «Детальний план території для здійснення комплексу заходів щодо 

захисту земельної ділянки від підтоплень, загальною площею 0,3704 га на території 

Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області (за межами 

населеного пункту), представлено у додатку 1.  

 

На земельній ділянці планованої діяльності відсутні об’єкти нерухомого майна та 

інженерні комунікації. 

До земельної ділянки планованої діяльності наявний існуючий під’їзд  з грунтовим 

покриттям. 

Рельєф земельної ділянки має незначний ухил в бік Київського водосховища з 

відмітками від 104,30 до 107, 70 у БСВ (Балтійська система висот). 

Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та 

укріплення берегу передбачається впроваджувати вздовж західної межі земельної ділянки; 

роботи проводитимуться в межах прибережної захисної смуги (ПЗС) Київського 

водосховища, на землях водного фонду, на яких діє режим обмеженої господарської 

діяльності у відповідності до вимог Земельного кодексу України (ЗКУ) та Водного кодексу 

України (ВКУ). 

 

 
Ортофотоплан; умовна прибережна захисна смуга.          Малюнок 8. 

 

Земельна ділянка об’єкту планованої діяльності знаходиться в межах зони стаціонарної 

рекреації регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський» (лист  Департаменту екології 

та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації від 17.05.2020                                  

№ 08-08/1326, копія якого представлена у додатку 2). 

За інформацією Департаменту культури і туризму, національності та релігій  

Чернігівської обласної державної адміністрації (лист від 14.05.2020 № 5-1492/8, копія якого 

представлена у додатку 3), з метою унеможливлення руйнування чи знищення об’єктів 

культурної спадщини при здійсненні планованої діяльності необхідно передбачити 

обов’язкове проведення археологічної розвідки території земельної ділянки та врахування 

результатів цієї розвідки на період будівництва. 

За результатами археологічної розвідки (попередні археологічні робіти)                                   

ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту 

археології НАН України підготовлено висновок наукового археологічного дослідження                    

№ 661-в/24-20 від 23.07.2020, копія якого представлена у додатку 4, згідно з яким на 

території ділянки площею 0,065 га для будівництва берегоукріплювальної споруди в межах 

земельної ділянки з кадастровим № 7422083900:21:316:0004 на території Деснянської 

селищної ради Козелецького району Чернігівської області культурний шар не виявлений. 
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1.2.Цілі планованої діяльності. 

 

Цілі планованої діяльностя - здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної 

ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га 

берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада 

Козелецького району Чернігівської області, яка розташована за межами населеного пункту  

с. Косачівка (територія Деснянської об’єднаної територіальної громади) Козелецького 

району Чернігівської області. 

При підтопленні територій відбувається збільшення вологості ґрунтів, підняття рівня 

ґрунтових вод до граничних глибин, завдається шкода землям (обвал, ерозія). 

Берегоукріплення - це комплекс робіт зі зміцнення та захисту прибережної лінії 

природних і штучних водойм від підмиву, обвалу і ерозії берегового схилу під впливом течії 

та хвиль, а також саморозмиву зливовими потоками. 

Підтоплення є одним з проявів шкідливої дії вод. 

З метою захисту берегу зазначеної земельної ділянки від руйнування хвилями та течією 

планованою діяльністю передбачається влаштування вертикальної підпірної стінки, а саме:  

- вирівнювання поверхні землі,  

- вдавлювання шпунту на проектну глибину близько 5 м,  

- монтаж арматурних сіток, влаштування бетонного оголовку, 

- розчищення дна зі сторони водосховища до берегоукріплювальної споруди; 

- планування грунту, вийнятого при розчищення дна, у полосі відведення 

берегоукріплювальної споруди (b=20 м). 

Планована діяльність спрямована на перешкоджання затопленню земельної ділянки, 

зміцнення її берегової лінії, запобігання процесам вивітрювання та підмивання, забезпечення  

стабільного стану берега. 

Гідротехнічні споруди - це споруди, що підпадають під вплив водного середовища, 

призначені для використання і охорони водних ресурсів, а також для захисту від шкідливого 

впливу вод (додаток А ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення»).  

Передбачена планованою діяльністю берегоукріплювальна споруда відноситься до 

гідротехнічних споруд.  

Планована діяльність щодо будівництва берегоукріплення і пірсу не суперечить 

вимогам ст. 86 Водного кодексу Укаїни (ВКУ) «Проведення робіт на землях водного фонду», 

зокрема: «можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних … 

споруд». 

 

Земельна ділянка планованої діяльності: 

- Кадастровий номер: 7422083900:21:316:0004; 

- Тип власності: Державна власність; 

- Площа: 0.3704 га. 

 

Право власності на земельну ділянку належить державі. 

 

Згідно з договором оренди землі від 30 листопада 2017 року, орендодавець 

Чернігівська облдержадміністрація надає в строкове платне користування зазначену 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності для сінокосіння 

та випасання худоби з кадастровим номером 7422083900:21:316:0004 Кобилянському О.В. 

(паспорт серії НК 033767, виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області 

20.02.1996 р., ідентифікаційний номер 1998417470), копія договору оренди представлена у 

додатку 5.  

Згідно з п.8.3 договору оренди від 30.11.2017 орендар Кобилянський О.В. має право: 

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди; 

- здійснювати комплекс берегоукріплювальних робіт, будівництво берего-

укріплювальних споруд в порядку, визначеному законодавством України; 

- без письмової згоди Орендодавця, передавати земельну ділянку (її частину) в 

суборенду без зміни цільового призначення.  
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Згідно Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку                           

№ НВ-7406130652018 від 23.01.2018, копія якого преставлена у додатку 6: 

- Кадастровий номер земельної ділянки: 7422083900:21:316:0004; 

- Цільове призначення земельної ділянки – 01.08 для сінокосіння і випасання 

худоби; 

- Форма власності – державна; 

- Площа – 0,3704 га, 

- Орендар – Кобилянський Олександр Васильович; 

- Дата реєстрації – 29.11.2017; 

- Строк дії речового права – на 49 років; 

Вид обмеження у використанні земельної ділянки – прибережні захисні смуги вздовж 

річок, навколо водойм та на островах. 

За Договором суборенди земельної ділянки від 29.01.2018 року земельна ділянка, 

передана: суборендодавцем громадянином Кобилянським Олександром Васильовичем 

(паспорт серії НК 033767, виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області 

20.02.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1998417470)                                                                                                         

суборендарю громадянину Гудзенко Валерію Миколайовичу (паспорт серії АЕ 847031, 

виданий Павлоградським МВУМВС України в Дніпропетровській області 22 жовтня 1997 р., 

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2046814735)                                                 

в суборенду, копія договору суборенди представлена у додатку 7. 

 

Згідно п. 8.3 договору суборенди від 29.01.2018 - права Суборендаря: 

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов Договору; 

- здійснювати комплекс берегоукріплювальних робіт, будівництво 

берегоукріплювальних споруд в порядку, визначеному законодавством України; 

- замовляти проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної 

захисної смуги, проект землеустрою щодо впорядкування водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг і смуг відведення в порядку, визначеному законодавством України; 

- виступати замовником технічної документації (проектів) із землеустрою щодо 

поділу та об'єднання земельних ділянок. 

 

У відповідності до даних з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію іншого речового права від 01.02.2018, копія якого представлена у 

додатку 8: 

- Індексний номер 112573520,; 

- Дата формування 01.02.2018; 

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна – 1424308474220; 

- Об`єкт нерухомого майна – земельна ділянка; 

- Кадастровий номер 7422083900:21:316:0004; 

- Склад угідь – вид угідь – сіножаті, лоща – 0,3704 га; 

- Цільове призначення – для сінокосіння і випасання худоби; 

- Відомості про обмеження – прибережні захисні смуги; 

-  Номер запису про інше речове право № 24642599; 

- Дата реєстрації 29.01.2018; 

- Вид іншого речового права – право суборенди земельної ділянки; 

- Строк дії – 48 років; 

- Відомості про суб’єкта іншого речового права: 

- Суборендодавець: Кобилянський Олександр Васильович (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків: 1998417470); 

- Орендар: Гудзенко Валерій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 2046814735); 

- Орендар: Чернігівська обласна державна адміністрація (код ЄДРПОУ: 00022674); 

- Опис обєкта іншого речового права – земельна ділянка загальною площею 

0,3704га. 
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Планована діяльність відповідає містобудівній документації. 

 

На підставі розпорядженні Козелецької районної державної адміністрації від 03.03.2018  

розроблено Детальний план території «Для здійснення комплексу заходів щодо захисту 

земельної ділянки від підтоплень загальною площею 0,3704 га, на території Деснянської 

селищної ради (за межами населеного пункту) Козелецького району, Чернігівської області» 

(виконавець ФОП Козир О. І., номер замовлення № 001-02-013-18). 

 

Детальний план території «Для здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної 

ділянки від підтоплень загальною площею 0,3704 га, на території Деснянської селищної ради 

(за межами населеного пункту) Козелецького району, Чернігівської області» затверджено 

Розпорядженням Козелецької районної державної адміністрації від 10 червня 2019 року                        

№ 117, копія розпорядженя представлена у додатку 9. 

 

Креслення детального плану території представлені у додатку 10: 

- «План існуючого стану території суміщений з опорним планом. Схема 

планувальних обмежень. М 1:5000»; 

- «Проектний план. Схема проектних планувальних обмежень М 1:1000»; 

- «Схема інженерних мереж. М 1:1000»; 

- «Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:1000»; 

- «Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:1000». 

 

На впровадження планованої діяльності гр. Гудзенко В. М. отримано: 

- Містобудівні умови і обмеження для проектування об'єкта будівництва від 

18.06.20І9 р. № 1-08/6, які видані відділом містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та охорони довкілля Козелецької райдержадміністрації, копія 

яких представлена у додатку 11, 

- Лист Державного агентства водних ресурсів України від 27.12.2019                                     

№ 7812/3/4/11-19, копія якого представлена у додатку 12, 

- Лист Деснянського басейнового управління водних ресурсів Державного агкнства 

водних ресурсів України від 23.07.2020 № 908/3-1/ДС/25-20 копія якого представлена у 

додатку 13. 

 

В інтересах Гудзенка Валерія Миколайовича діє Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» на підставі договору комісії від 01.04.2020 

року, копія якого представлена у додатку 14. 

 

При складанні Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності використані 

дані та відомості: 

- Технічного звіту з інженерно-геологічних вишукувань (ТОВ 

«ГЕОЦЕНТРПРОЕКТ», 2017р.); 

- Топографічних планових матеріалів ділянки виконання робіт («ФОП Ровник 

К.М.»); 

- проекту «Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від 

підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га 

берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада 

Козелецького району Чернігівської області» (ТОВ «ЕКОБЕРЕГ ЛТД», 2019 р.). 
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1.3. Опис характеристик планованої діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності. 

1.3.1. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт. 

 

Підготовчими роботами є роботи з підготовки земельної ділянки, а саме: 

- Винос на місцевості осей споруд; 

- Закріплення орієнтирів для визначення ділянок виконання робіт на акваторії; 

- Розміщення тимчасових будівель і споруд. 

- Обладнання спеціальних під’їздів до зон робіт.  

Зони робіт і тимчасові будівлі та споруди частково, по необхідності, огороджуються 

тимчасовими інвентарними огорожами. 

Місця виконання робіт обладнуються інформаційними, попереджувальними написами, 

знаками безпеки, навігаційним обладнанням і знаками. 

Для проїзду транспорту і проходу людей виділяються спеціальні зони, при необхідності 

споруджуються містки. 

Для потреб працюючих на будівельному майданчику передбачається встановлення 

пересувного інвентарного вагончика та біотуалета (без скиду стічних вод).  

Тимчасові будівлі  розміщуються поза зоною дії кранів. 

 

Земельна ділянка, на якій передбачаються будівельні роботи щодо влаштування 

берегоукріплення та пірсу вільна від забудови, інженерних мереж  та зелених насаджень. 

За даними інженерно-геологічних вишукувань поверхня майданчика будівництва - 

пісок алювіальний, мілкий, кварцовий, пухкий, насичений водою, з   домішкою органічних 

речовин, сірувато-чорний. 

До складу підготовчих робіт не потребуються та не включатимуться роботи, щодо 

знесення зелених насаджень, заходів щодо збереження рослинного шару грунту, демонтажу 

існуючих будівель (споруд, мереж), у зв`язку із їх відсутністю. 

Місце розташування споруд, а також майданчиків для складування будматеріалів буде 

уточнено при розробці розділу ПОР (проект організації робіт). 

 

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

будівельного виробництва». 
Загальна потреба в будівельниках – 6 чоловік, з них: 5 – робітників, 1 – ІТР. 

Площі санітарно-побутових та службових будівель визначаються у відповідності до 

нормативних показників в м
2
/10 осіб, результати розрахунків зведено в наступну таблицю: 

 

Таблиця 1.1. 

Номенклатура  

будівель 

Нормативний  

показник, м
2
/10 осіб 

Проектний  

показник, м
2 

1. Гардеробна  7 4,2 

2. Приміщення для обігрівання працюючих 

(захист від сонячної радіації) 

1 0,1 

3. Приміщення для приймання їжі та 

відпочинку  

10 6 

4. Туалет (біотуалет) 1 1 

5. Умивальна  2 1,2 

Разом   11,5 

 

Загальна розрахункова площа адмінпобутових приміщень прийнята 12 м
2
. 

У робочому проекту (зокрема у розділі ПОБ) будуть запропоновані типи тимчасових 

будівель та споруд з обов’язковим дотриманням мінімальних нормативних показників по 

необхідним площам приміщень.  

До основних робіт по будівництву об’єкта планується приступити після виконання 

внутрішньо-майданчикових підготовчих робіт.  
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Планованою діяльністю передбачається здійснення комплексу заходів щодо захисту 

земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 

0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська 

селищна рада Козелецького району Чернігівської області.  

Всі основні роботи передбачено механізованим способом та частково - вручну. 

Основні роботи по будівництву берегоукріплювальної споруди доцільно розділити на 

декілька етапів,  а саме: 

- Будівництво котловану – вирівнювання поверхні землі по трасі шпунтової стінки 

на висоту низу верхової будови  - відмітка 103,00 м; 

- Вдавлювання шпунту на проектну глибину – відмітку 97,80; 

- Влаштування верхової будівлі (монтаж арматурних сіток, встановлення опалубки, 

заливка бетону та зняття опалубки) – оздоблення берегоукріплювальної споруди 

(вертикально вдавлених шпунтів) по верху протяжністю L=53,74 м; 

- Розчищення дна з боку водосховища до берегоукріплювальної споруди; 

- Планування грунту, вилученого при розчищенні дна з боку водосховища до 

берегоукріплювальної споруди у полосі відведення берегоукріплювальної споруди (b=20 м). 

 

Конструкція берегоукріплювальної споруди - вертикально вдавлені в грунт                            

ПВХ-шпунти з оздобленням по верху шляхом бетонування; форма - пірс-набережна, який 

влаштовується вздовж берега. 

Призначення «пірсу-набережної» - використання суборендарем в особистих цілях: 

відпочинок, прогулянки.  

Виконання робіт по монтажу арматурних каркасів передбачено на місці встановлення.  

Планованою діяльністю передбачається оздоблення берегоукріплювальної споруди по 

верху загальною протяжністю LЗАГ,=52,74 м, в тому числі вздовж берега протяжністю 

LБЕРЕГ.=40,24 м та вглиб земельної ділянки протяжністю LПР.=8,87 м,  та LЛІВ.=3,63 м;                       

для бетонування використовується бетон від виробника з доставкою на будівельний 

майданчик.  

Основні технічні показники планованої діяльності зведені в наступну таблицю: 

Таблиця 1.2. 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Величина 

показника 

1. Кількість споруд шт. 1 

2. Загальна довжина споруди м 42,5 

3. Обсяг основних будівельних робіт:   

Земляні роботи:   

3.1. Розробка грунта перед спорудою  м
3
 195,0 

3.2. Розробка грунта при влаштуванні верхової будови м
3 

8,0 

3.3. Зворотна засипка грунта при влаштуванні верхової будови м
3 

8,0 

3.4. Розрівнювання грунта, шаром 0,3 м м
2
 650,0 

Будівельно монтажні роботи:   

3.5. Влаштування шпунтової вертикальної стінки м 42,5 

- Матеріали на будівництво шпунтової  стінки:   

- Шпунт ПВХ G 500 (довжина – 5,5 м, ширина -0,25 м) шт. 233 

- Бетон С20/25 F 150 м
3
 14,8 

- Арматура, діаметром 10 мм т 0,15 

- Арматура, діаметром 16 мм т 0,7 
 

Копії креслень берегоукріплювальної споруди представено у додатку 15: 

- «План М1:500»; 

- «Розріз 1-1 (поперечний переріз). Специфікація шпунта»; 

- «Схема армування верхньої будівлі шпунтової стінки (Вид зверху). Фрагменти 

1-3. М 1:50». 
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На наступному малюнку представлено фрагмент зовнішнього вигляду 

берегоукріплення шляхом влаштування шпунтової вертикальної стінки з бетонним 

оголовком.        

                                                                                                                          

  
Фрагмент зовнішнього вигляду берегоукріплення. Малюнок 9. 

 

1.3.1.1. Використання виду і кількості матеріалів і природних ресурсів протягом 

підготовчих і будівельних робіт (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття). 

 

1.3.1.1.1. Використання виду і кількості матеріалів 
Виконання робіт планованої діяльності потребує використання будівельних машин та 

механізмів, які працюють на рідкому моторному паливі. 

Перелік використання будівельних машин та механізмів під час будівництва об`єкту 

планованої діяльності: 

- Автокран - монтажні, навантажувально- розвантажувальні роботи; 

- Вантажний автомобіль перевезення конструкцій, матеріалів, виробів; 

- Бульдозер ДЗ-29 - планування ділянки, зворотне засипання; 

- Екскаватор ЭО-3322 або ЭО-2621А – розробка грунту, улаштування котлованів; 

- Пальобійна машина – вдавлювання шпунту. 

Потреба в основних будівельних машинах і механізмах, які працюють безпосередньо на 

майданчику будівництва та тривалість роботи зведено в наступній таблиці: 

Таблиця 1.3. 
№/№ 
з.п. 

 

Найменування будівельних машин та механізмів  

Одиниця 

виміру 

 

Загальна 

Кількість 
1 2  3 

1 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 4,4207 

2 Трактори на гусеничному ходу маш-год 1,278 

3 Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi ехнологiчного 

устаткування 
маш-год 7,822 

4 Крани на гусеничному ходу маш-год 1,021 

5 Установка для зварювання ручного дугового 

 

маш-год 9,671152 

6 Екскаватори одноковшеві дизельнi на гусеничному ходу маш-год 17,3706 

7 Бульдозери маш-год 9,9 

8 Вiброзаглиблювачi низькочастотнi для заглиблювання паль-оболонок маш-год 8,2701 
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Потреба у використанні матеріалів на протязі будівництва зведена в наступну таблицю: 

Таблиця 1.4. 

№ 

з.п. 
Найменування ресурсів та матеріалів  

Один. 

виміру 

Загальна 

Кількість 

1 Бензин т 1,81 

2 Дизельне паливо т 64,3 

3 Електроди Э42 т 0,025 

4 Електроенергія тис.кВт*год 30,665962 

5 Мастильні матеріали т 3,0245 

6 Матеріали на будівництво шпунтової  стінки:   

 - Шпунт ПВХ G 500  шт. 233 

 - Бетон С20/25 F 150 м
3
 14,8 

 - Арматура, діаметром 10 мм т 0,15 

 - Арматура, діаметром 16 мм т 0,7 

7 Насiння трави вiвсяницi  ц 0,2 

 

1.3.1.1.2. Використання природних ресурсів. 

Вода. 

Загальна потреба в будівельниках: 5 – робітників, 1 – ІТР. 

Тривалість будівництва 2 місяці. 

Для водопостачання в період будівництва передбачається застосування води, яка буде 

заводитись на майданчик силами підрядної організації. 

Потреба у воді питній на період проведення будівельних робіт 0,14 м
3
/добу                        

(0,0031 тис.м
3
/період будівництва). 

 

Земельні ресурси.  

Будівництво берегоукріплювальної споруди передбачається в адміністративних межах 

Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області - на околиці                             

села Косачівка Деснянської селищної ради. 

Земельна ділянка влаштування берегоукріплювальної споруди знаходиться в межах 

прибережної захисної смуги в межах прибережної захисної смуги (ПЗС) озерно-річкової 

частини Київського водосховища. 

Планована діяльність відповідає містобудівній документації – детальному плану 

території, затвердженого Розпорядженням Козелецької районної державної адміністрації від 

10 червня 2019 року № 117 (копія представлена у додатку 9). 

Передача земель водного фонду у власність не передбачається. 

Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та 

будівництво берегоукріплення і пірсу, влаштування яких в межах ПЗС Київського 

водосховища не суперечить вимогам ст. 89 ВКУ щодо: 

- обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок:  

планованою діяльністю не передбачається розорювння земель (садівництво, городництво), 

зберігання пестицидів чи добрив, влаштування таборів, дач стоянок, гаражів, тощо, 

влаштування звалищ та сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо, 

- можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних … споруд. 

 

Грунти. 

Планованою діяльністю не передбачається завезення додаткового обсягу грунту. 

Земляні роботи щодо розробки грунту перед берегоукріплювальною спорудою 

(V=195,0 м
3
) та при влаштуванні верхової будови (V=8,0 м

3
) передбачають його 

використання у повному обсязі при зворотній засипці та при плануванні у полосі відведення 

берегоукріплювальної споруди (b=20 м). 

По закінченні земляних робіт планується посів трав (насiння трави вiвсяницi 0,2 ц). 

Біорізноманіття 

В процесі планової діяльності використання об’єктів флори та фауни не передбачено. 
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1.3.2. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 

процесів) протягом провадження планованої діяльності (експлуатації). 

 

Планована діяльність спрямована на: 

- Зміцнення берегової лінії, 

- Запобігання вивітрюванню і процесу підмивання, утримання берегастбільним і 

надійним, 

- Оформлення берегугоукріплювальної споруди (вертикально вдавлених шпунтів) 

по верху (оголовок) вздовж берега та вглиб земельної ділянки; 

- Використання в особистих цілях – відпочинок. 

 

1.3.2.1. Використання виду і кількості матеріалів і природних ресурсів протягом 

експлуатації об`єкту планованої діяльності (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття). 

 

При експлуатації споруди берегоукріплення та пірсу використання води, земель, 

грунтів та біорізноманіття не потребується. 
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1.4 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів) 

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

теплового та радіаційного забруднення, а також випроміненя, які виникають                        

у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності. 

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

виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт. 
 

Відходів у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт. 
Період будівництва складатиме 2 місяці – 44 дні (22 дні на місяць). 

Роботи передбачається здійснювати у 1 зміну при максимальній кількості працюючих          

6 чоловік. 

Складування і накопичення будівельних та твердих побутових відходів будівельного 

персоналу відбувається в контейнери на спеціально відведеному майданчику.  

Очікуване утворення відходів в період будівництва зведені в наступну таблицю: 

Таблиця 1.5. 

№ 

п/п 
Назва і вид відходу 

Одиниця 

виміру 

 

Кіль- 

кість 

Клас 

небезпеки 
Код відходу Засіб утилізації 

При проведенні підготовчих та будівельних робіт  

1 

 

 

 

 

Тверді побутові 

відходи 

 

 

 

 

 

 

 

т/період 

будівництва 
0,08 

 

 

4 

 

 

77203.103 

 

 

Сміттєзвалище смт. 

Десна Козелецького 

району Чернігівської 

області (D1) 

2 

 

 

 

 

Огарки електродів 

 

 

 

 

 

 

  

 

т/період 

будівництва 
 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2820.2.1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємства, які 

мають ліцензію на збір, 

заготівлю та переробку 

брухту чорного або 

кольорового металів, 

та внесені до Реєстру 

об’єктів оброблення та 

утилізації відходів 

(ПАО «Чернігів -

Вторчермет», інші) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьовані мастила 

та змащувальні 

матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т/період 

будівництва 

2,72 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000.2.8.10 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємства, які 

мають відповідну 

ліцензію Мінприроди 

України та внесені до 

Реєстру об’єктів 

оброблення та 

утилізації відходів  

(ПП Дон-Бас», інші) 

4 

 

 

 

 

Промаслене 

ганчір’я 

 

 

 

0,00404 

 

 

 

3 

 

 

 

7730.3.1.06 

 

 

  

Шляхи утилізації відходів: 

- твердих побутових та будівельних відходів - на сміттєзвалище смт. Десна 

Козелецького району Чернігівської області (D1), власник: Остерська квартирно-

експлуатаційна частина району (Чернігівська область, Козелецький район, смт. Десна,                  

вул. Ювілейна, 3), згідно Реєстру місць видалення відходів Чернігівської області, 

- відходів знезараження та очищення вод стічних – на наземні поля фільтрації 

очисних споруд механічної та біологічної очистки  сел. Десна, Козелецького району D8, 

власник: Остерська квартирно-експлуатаційна частина району, (Чернігівська область, 

Козелецький район, смт. Десна, вул. Ювілейна, 3), 

- металобрухту – на підприємства, які мають ліцензію на збір, заготівлю та 

переробку брухту чорного або кольорового металів, та внесені до Реєстру об’єктів 

оброблення та утилізації відходів (ПАО «Чернігів -Вторчермет», інші), 

- відпрацьованих мастил та промасленого ганчір`я – на підприємства, які мають 

відповідну ліцензію Мінприроди України та внесені до Реєстру об’єктів оброблення та 

утилізації відходів (ПП Дон-Бас», інші). 
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Викидів (скидів) - забруднення води впродовж виконання підготовчих і 

будівельних робіт. 

В ході проведення робіт, пов’язаних з влаштуванням берегоукріплювальної споруди 

передбачається розробка грунту перед спорудою - в руслі озерно-річкової частини 

Київського водосховища, що призведе до впливу, пов’язаного із скаламученням вод - 

підвищення каламутності, що тимчасово погіршить його гідрохімічний режим на площі 

розчищення дна зі сторони водосховища до берегоукріплювальної споруди, що впливатиме 

на біорізноманіття водойми.  

Планована діяльність не передбачає скидання забруднених стічних вод в поверхневі 

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

робіт та розбавлення природним стоком прийде до початкового стану річки. 

На період будівництва передбачається застосування біотуалету з вивезенням утворених 

рідких стоків очікуваною кількістю 0,0031 тис. м
3
 за період будівництва за договором з 

Остерською квартирно-експлуатаційною частиною району (Чернігівська область, 

Козелецький район, смт. Десна, вул. Ювілейна, 3) на наземні поля фільтрації очисних споруд 

механічної та біологічної очистки  смт. Десна, Козелецького району (D8); вплив 

контрольований. 

Концентрації забруднюючих речовин у стічних побутових водах, утворених на 

будмайданчику відповідатимуть Правилам приймання стічних вод на очисні споруди 

механічної та біологічної очистки смт. Десна, Козелецького району. 

 

Викидів (скидів) - забруднення повітря впродовж виконання підготовчих і 

будівельних робіт. 

Кількість очікуваних викидів ЗР в атмосферу протягом будівельних робіт. 

Джерела утворення викидів забруднюючих речовин: 

- при роботідвигунів внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів, 

- в період перевантаження грунту,  

- в період проведення електрозварювальних робіт. 

Викиди забруднювальних речовин в атмосферу наведені в наступній таблиці. 

Таблиця 1.6. 
№ 

п/п 

 

Найменування речовини 

Викиди 

т/рік 

Клас 

небез- 

пеки 

ГДК ЗР або 

ОБРД ЗР  

населених місць,  

мг/м
3
 

1 2 3 4 5 

337 Вуглецю оксид 7,52 4 5,0 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 2,11 4 1,0 

301 Азоту діоксид 2,64 3 0,2 

328 Сажа 0,011 3 0,15 

330 Ангідрид сірчистий 1,3 3 0,5 

703 Бенз(а)пiрен 2,142*10
-5

 3 0,1мкг на 100 м
3
 

410 Метан 0,0172 2 50 

 Вуглекислий газ 207,8 - - 

 Оксид азоту 0,08006 - - 

123 Заліза оксид 0,0003 2 0,04  

143 Марганець  0,000013 2 0,01 

324 Кремнію оксид 0,000035 - 0,02 

342 Водень фтористий 0,000025 2 0,02 

2902 Речовини у вигляді твердих 

суспендованих частинок 
0,0027 2 0,5 

 

Оцінка можливого впливу на атмосферне повітря в період проведення будівельних 

робіт – очікувані викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря в період 

будівництва – в межах встановлених гранично допустимих концентрацій хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, які затверджені Наказом 

Мінохоронздоров`я України від 14.01.2020 № 52. 

http://chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennya-vikonkomu/19403
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Викидів (скидів) - забруднення грунту та надр впродовж підготовчих і будівельних 

робіт. 

Будівництво берегоукріплювальної споруди передбачається в адміністративних межах                     

Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області. 

За даними інженерно-геологічних вишукувань поверхня майданчика будівництва 

представлена піском алювіальним, мілким, кварцовим, пухким, насиченим водою, з   

домішкою органічних речовин, сірувато-чорний. 

Заходів щодо збереження рослинного шару грунту не потребуються.  

Планованою діяльністю передбачається: 

- розробка грунту при розчищенні дна з боку водосховища до 

берегоукріплювальної споруди (V=195,0 м
3
), з наступним його використанням у повному 

обсязі при плануванні  у полосі відведення берегоукріплювальної споруди (b=20 м), 

- розробка грунта при влаштуванні верхової будови (V=8,0 м
3
), з наступним його 

використанням у повному обсязі на зворотню засипку. 

В цілому по об`єкту планованої діяльності очікується повний баланс земляних мас                   

(не потребується додаткове завезення мінерального грнту та вивезення зайвого), весь 

вийнятий грунт буде використаний на засипання та планування поверхні земельної ділянки у 

полосі відведення берегоукріплювальної споруди у повному обсязі.   

По завершенні земляних робіт виконується розрівнення грунту вздовж берега, посів 

трав (насiння трави вiвсяницi 0,2 ц). 

Порушення геологічного середовища відбуватиметься під час розробки грунту перед 

спорудою, із зворотною засипкою та розрівненням по поверхні земельної ділянки. 

В процесі виконання будівельних робіт виникає небезпека забруднення зовнішнього 

шару ґрунту відходами будівельного виробництва, маслами. 

Заходи щодо виключення забруднення грунтів та надр планованою діяльністю 

передбачається: 

- миття будівельних машин - за межами ділянки будівництва, на пунктах мийки 

машин,  

- використання будівельних машин та механізмів в справному стані (без витічок 

палива та масла),  

- складування твердих будівельних та комунальних відходів у спеціально 

відведеному місці поза межами прибережної захисної смуги Київського водосховища з 

наступним вивезенням на сміттєзвалище смт. Десна Козелецького району Чернігівської 

області (D1).  

 

Забруднення шумове впродовж виконання підготовчих і будівельних робіт. 

Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення планувальних робіт можуть 

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

розмноження і шляхи міграції тварин. 

В період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу буде працююча 

будівельна техніка.  

Мінімальна відстань від межі будівельного майданчика до межі с. Косачівка близько 

600 м; житлова забудова знаходиться на відстані близько 1,0 – 1,1 км.  

На будівельному майданчику можлива одночасна робота будівельних машин: 

екскаватора, бульдозера. 

 Рівень шуму на відстані 100 м (межа ПЗС) від місця роботи будівельних машин та 

механізмів на будівельному майданчику - 47,28 дБа, що не перевищує допустимих рівнів 

звуку на території житлової забудови, у відповідності до вимог ДСП 173-96 ( А     = 70 

(вдень),  А     = 60 (вночі). 

Очікуваний рівень шуму при роботі будівельної техніки в селітебній зоні не перевищує 

допустимого рівня звуку і додаткові заходи щодо його зниження не потрібуються, 

рекомендується застосування індивідуальних засобів захисту від шуму. 

Вплив під час проведення будівельних робіт – помірний, в межах допустимого, 

контрольований. 
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Впливи світлового, теплового, радіаційного забруднення впродовж підготовчих і 

будівельних робіт – не передбачаються. 

Використання будівельних машин та механізмів з високим рівнем вібрації на 

будівельному майданчику не передбачається. 

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як «відсутній».   

Оцінка електромагнітного випромінювання - використання установок та обладнання, 

яке виділяє у навколишнє середовище електромагнітне випромінювання не передбачається, 

тому вплив на довкілля від електромагнітного випромінювання відсутній. 

Оцінка радіаційного забруднення - використання приладів та пристроїв, які 

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

довкілля від іонізуючого випромінювання відсутній. 

Світлове та теплове забруднення - джерела потенційного світлового та теплового 

забруднення відсутні. 

 

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

виникають протягом провадження планованої діяльності (експлуатації). 

 

В період експлуатації об`єкта планованої діяльності (берегоукріплення та пірсу) 

очікуваних відходів, викидів (скидів) забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, 

вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випроміненя не 

очікується. 

 

2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ. 

 

 ісце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Місце провадження планованої діяльності – на території Козелецького району 

Чернігівської області на лівому березі Київського водосховища на західній околиці 

с.Косачівка.   

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

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

Договором суборенди земельної ділянки від 29 січня 2018 року. 

Земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги. 

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

об’єкти інфраструктури. 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається. 

 

Технічна альтернатива 1. 

Використання в роботі шпунтів з ПВХ (полівінілхлориду); 

Переваги: відмінно підходять для здійснення робіт, які пов'язані зі зміцненням 

берегової лінії, дуже міцні і легкі, зручно транспортувати, швидко можна встановити; також 

притаманні  показники стійкості до різних хімічних, а також біологічних впливів, матеріал 

ПВХ не схильний до негативного впливу ультрафіолету (на відміну від більшості матеріалів, 

виконаних з пластмаси); стінка з надійного ПВХ шпунта, майже водонепроникна; 

Недоліки: висока ціна.  

 

Технічна альтернатива 2. 

Використання в роботі шпунтів з металевого профілю (Шпунт Ларсена), що 

представляє собою жолоб c закругленими краями бічних стінок (пазами) або замками. 

До недоліків сталевих паль можна віднести їх обмежену стійкість до агресивних 

середовищ, невисоку пластичність і значну вагу конструкцій, що збільшує витрати на 

транспортування, складування і перевалку виробі;. не завжди розрахункові навантаження 

укріплень вимагають застосування сталевої арматури.  
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ. 
 

3.1. Географічне розташування. 

Чернігівська область розташована на крайній півночі Лівобережної України. 

Протяжність території із заходу на схід становить 180 км, з півночі на південь - 220 км. 

Загальна площа складає 31,9 тис. км
2
, що становить 5,3 % території країни. За цим 

показником Чернігівщина посідає друге місце в Україні, середня щільність населення області 

- 32 особи на 1 км
2
. 

На заході й північному заході Чернігівщина межує з Гомельською областю республіки 

Білорусь, на півночі - з Брянською областю Російської Федерації, на сході - із Сумською, на 

півдні - з Полтавською, на південному заході - з Київською областями України.                            

Область розташована на правому березі Десни поблизу столиці нашої країни.                             

Обласний центр - Чернігів, де станом на 01. 01. 2019 проживає 288,2 тис. жителів. 

Середня висота над рівнем моря - 120 м, на північному сході - 200 м, на південному 

заході - 120-150 м.  

Максимальна відмітка - 222 м (біля с. Березова Гать Новгород-Сіверського району). 

Майже вся область входить до складу Придніпровської низовини, лише невелика 

частина на північному сході - до складу Середньої височини. Чернігівські землі лежать у 

лісовій смузі - це так зване Чернігівське Полісся, в якому інколи вирізняють ще Новгород-

Сіверське Полісся. Чернігівщина являє собою легко хвилясту рівнину, яка має загальний 

похил із північного сходу на південний захід. Рівнини розчленовані долинами рік до 50 м.  

На вододілах і терасах наявні досить великі лесові острови з розвиненою яружною 

ерозією. Крейдове підніжжя та ерозійний краєвид поширені в лісостепу, а також на 

південному сході Новгород-Сіверського Полісся. Зазначена рельєфна смуга є переходом до 

Середньої височини. 

На півночі області переважають дерново-підзолисті ґрунти, а також сірі й світло-сірі 

опідзолені та торфяно-болотисті, на півдні - чорноземи. 

Чернігівщина є однією з найбагатших за запасами водних ресурсів. Усього на території 

області протікає 1570 річок загальною довжиною 8369 км, в т.ч. 2 великі річки - 629 км, 8 

середніх - 723 км, 1560 малих - 7017 км.  

Усі вони належать до басейну річки Дніпро, яка протікає вздовж західних меж області; 

головна річка Чернігівщини - Десна, яка тече з північного сходу на південний захід. 

Область лежить у зонах мішаних лісів і лісостепу. Загальна площа земель лісового 

фонду становить 740,3 тис. га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю - 663,1 тис. га. 

Відсоток вкритих лісом площ у різних районах неоднаковий: лісистість у північній частині - 

20-41 % від загальної площі району, південних - 7-20 %. 

На півночі Чернігівщини переважають мішані ліси - сосна, дуб, береза, осика, чорна 

вільха, граб (лише в західній частині), тополя; в південному лісостепу - невеликі, переважно, 

дубові ліси. 

У зв’язку із геологічною будовою, рельєфом, кліматичними умовами і значною 

лісистістю територія області вирізняється значною заболоченістю. Особливо поширені 

болота у поліській частині, в заплавах Дніпра, Десни та їхніх приток. 

Земельна ділянка планованої діяльності знаходиться на території Козелецького району 

Чернігівської області на лівому березі озерно-річкової частини Київського водосховища на 

західній околиці с.Косачівка Козелецького району Чернігівської області. 

 

3.2. Клімат. 

 

Територія, що розглядається, характеризується помірно-континентальним кліматом з 

відносно прохолодною і вологою зимою та теплим літом.  

Середня температура липня – від 18,4 до 19,9 °С, січня – від мінус 6° до мінус 8° С.  

Період із середньодобовою температурою понад 10°С – 150-160 днів на рік.  

Річне число атмосферних опадів 500-600 мм.  

Ступінь зволоження території – достатній. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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Метеорологічні характеристики, що визначають умови розсіювання 

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

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

до листа Чернігівського обласного центру з гідрометеорології від від 14.05.2020 № 05/401 

(копія довідки представлена у додатку 16). 

Таблиця 3.1 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого 

місяця року, Т, 
о
С 

27,1 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для 

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

- 7,5 

Середньорічна роза вітрів, %  

П 10 

ПС 6 

С 14 

ПдС 15 

Пд 15 

ПдЗ 10 

З 18 

ПЗ 12 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

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

 
Чернігівським обласним центром з гідрометеорології вимірюється рівень гамма-фону 

на 7 постах: м. Ніжин, м. Остер, ВБ (Придеснянська) с. Покошичі, м. Прилуки, м. Семенівка, 

АМСЦ Чернігів, м. Сновськ. 

Аналіз середньомісячної потужності експозиційної дози гамма-випромінювання у 

повітрі показує, що перевищень мінімального рівня дії, який складає 30 мкР/год, не 

спостерігалося. Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання по області становила 

в середньому 8-12 мкР/год, що не відрізняється від показників минулих років. По декілька 

днів на місяць фіксувалися максимальні разові рівні 13,0-15,0 мкР/год. Коливання показників 

залежало від температурного режиму, напрямків та сили вітру, кількості опадів. 

 
3.3.  Повітряне середовище  (якість атмосферного повітря в місці проведення 

планованої діяльності). 

 

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

планової діяльності. 

Рівень фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для 

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

ресурсів Чернігівської ОДА від 07.05.2020 № 04-20/1326 за погодженням ГУ 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області від 26.05.2020 № 01-05-01-29/2399, копія 

яких представлена у додатку 17, дані наведені в наступній таблиці: 

Таблиця 3.2 

Умовні координати 

розрахункового 

прямокутника 

1000х1000 

 

 

 

 

 

Назва забруднюючої речовини 
Фонова концентрація 

мг/м
3
 частка ГДК 

Діоксид азоту 0,018 0,09 
Тверді частинки 0,05 0,1 

Ангідрид сірчистий 

 
0,02 0,04 

Вуглецю оксид 0,4 0,08 
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3.4. Геологічне середовище. 

 

В підрозділі використані відомості Технічного звіту з інженерно-геологічних 

вишукувань (ТОВ «ГЕОЦЕНТРПРОЕКТ» у 2017р.). 

Ділянка проходить вздовж берегу затоки, знаходиться в межах абсолютної відмітки 

102,4 м. 

В геологічній будові на розвідану глибину 5,0 м приймають участь алювіальні суглинки 

і піски. 

Згідно ДСТУ Б.В.2.1-5-96 «Ґрунти. Методи статистичної обробки  результатів 

випробувань» та ДСТУ Б.В.2.1-2-96 «Ґрунти. Класифікація», в геологічному розрізі виділено 

інженерно-геологічні елементи (ІГЕ): 

ІГЕ – 1 -пісок алювіальний, мілкий, кварцовий, пухкий, насичений водою, з   домішкою 

органічних речовин (Ir=0,031), сірувато-чорний; 

ІГЕ – 2 - суглинок алювіальний, текучий, середньозаторфований, сірувато-чорний. 

ІГЕ – 3 - пісок алювіальний, мілкий, кварцовий, середньої щільності, насичений водою, 

бурий. 

Середньозаторфовані текучі грунти ІГЕ-2, характеризуються низькою несучою 

здатністю, схильністю до нерівномірних осадок. 

Гідрогеологічні умови ділянки будівництва характеризуються наявністю безнапірного 

горизонту підземної води. 

Грунтові води  у період вишукувань (січень 2017 р.) зафіксовані на глибині 0,3 м. 

Зафіксований рівень води близький до середнього багаторічного, максимальний рівень 

залежить від атмосферних опадів і інтенсивності весняного паводку, можливе затоплення 

ділянки під час весняного паводку.  

Водовміщуючими породами служать  грунти  ІГЕ –1, 2, 3.   

Водотрив залягає на значній глибині поза сфери впливу запланованої споруди. 

Підземні води за ступенем агресивної дії неагресивні до всіх марок бетонів і цементів; 

за ступенем дії на арматуру залізобетонних конструкцій підземні води неагресивні при 

постійному зануренні і середньоагресивні при періодичному змочуванні. 

Згідно додатку Ж ДБН А. 2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» 

категорія складності інженерно-геологічних умов майданчика - II (середня). 

Геологічна будова до глибини 5,0 м представлена  алювіальними суглинками і пісками. 

По результатах вишукувань досліджувана товща ґрунтів розділена на  3 інженерно-

геологічних елементи. 

Гідрогеологічні умови ділянки будівництва характеризуються наявністю безнапірного 

горизонту підземної води, який під час вишукувань зафіксований на глибині  0,3 м. 

Територія  відноситься до  підтоплених у природному стані.  

Захисні заходи захисту земельної ділянки, враховуючи сезонні коливаняь рівня води та 

затоплення ділянки весняним паводком - штучне підвищення планувальних відміток 

поверхні території. 

В якості природної основи для об’єктів будівництва можуть слугувати піски ІГЕ-3.   

При будівництві потрібно застосовувати методи робіт, що не призводять до погіршення 

властивостей ґрунтів неорганізованим замочуванням, розмивом поверхневими водами, 

промерзанням, пошкодженням механізмами та транспортом. 

Нормативна глибина сезонного промерзання відкритих ґрунтів району сягає 1,1 м. 

Згідно карти загального сейсмічного районування ЗСР-2004-С (ДБН В.1.1-12:2014 

«Будівництво в сейсмічних районах України») територія  Київської області знаходиться  у 

межах зони  з  нормативним  значенням сейсмічності в 6  балів. 
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3.5.Водні ресурси 

Гідрографічна мережа Чернігівщини належить до басейнів великих річок Десна та 

Дніпро. Ці басейни згідно з Державним водним кадастром у межах області розбито на 

водогосподарські ділянки (басейн р. Дніпро - 7 ділянок, басейн р. Десна - 6 ділянок). 

Загальна характеристика 

Загальна площа земель водного фонду становить 197,714 тис. га, в тому числі площа 

відкритих заболочених земель - 129,691 тис. га. 

Усього на території Чернігівської області протікає 1570 річок загальною довжиною 

8369 км.  

Відповідно до класифікації річок України всі річки Чернігівщини поділяються на:  

- 2 великі річки - Дніпро (124 км) та Десна (505 км),  

- 8 середніх - Сож, Трубіж, Супій, Удай, Судость, Сейм, Снов, Остер (загальна 

протяжність 723 км),  

- 1560 малих річок (загальна протяжність 7017 км), з яких 160 мають довжину 

більше 10 км. 

Головною водною артерією області являється р. Десна. Вона ж є лівобережною 

притокою р. Дніпро першого порядку, яка впадає в нього на відстані 894 км від гирла, на                     

10 км вище по течії від Києва.  

Витоки таких великих та середніх річок, як Дніпро, Десна, Сож, Судость та Сейм 

знаходяться на території сусідніх областей Російської Федерації і Республіки Білорусь, тобто 

є транскордонними. 

Річка Дніпро — типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією, яка має 

звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. 

Загальна довжина річки Дніпро на сьогоднішній день складає 2201 км, у межах України 

– 981 км. Площа басейну становить 504 тисячі км², з них в межах України – 291,4 тисячі км².  

Найменша частина і витік річки Дніпро знаходиться в межах Російської Федерації, 

невеликий відрізок річки проходить через Республіку Білорусь, а ось основний її шлях 

лежить по території нашої країни. Річка тече серединою України, з півночі на південь.  

Річка Дніпро – велика річка, прибережна захисна смуга якої 100 м. 

Річка Дніпро поділяється на три частини: верхня течія (Верхній Дніпро) — 

від витоку до міста Києва (1 320 км), середня (Середній Дніпро) — від Києва 

до Запоріжжя (555 км)нижня (Нижній Дніпро) — від Запоріжжя до гирла (326 км). 

Дніпро є третім за величиною трансграничним водотоком Європи після Дунаю та 

Волги, загальна площа басейну якого складає 511000 км , а також четвертою за довжиною 

річкою Європи (2200 км) після річок Урал, Волга та Дунай. 19,8 % водозбірної площі 

басейну Дніпра знаходиться в межах Російської федерації (100,500 км
2
), 22,9 % в межах 

республіки Білорусь (116,400 км
2
). Найбільша частині водозбірної площі басейну, або 57,3 

%, розташована в межах України (291,400 км ). 

Вода в Дніпрі чиста, м'яка, насичена киснем. 

Київське водосховище - одне з шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро в 

межах Київської та Чернігівської областей України.  

На півночі воно майже доходить до кордону з Білорусією. Східна частина 

(територіально Чернігівська область) входить до складу Міжрічинського регіонального 

ландшафтного парку, створеного в 2002 році. У Київське водосховище впадають річки 

Прип'ять, Тетерів, Уж, Ірпінь та інші.  

Повний об’єм водосховища 3,73 км
3
, корисний – 1,17 км

3
, довж. 110 км, шир. 8,4 км 

(макс. – 12 км), глиб. 4 м (макс. – 14,5 м).  

Нормал. підпертий рівень (НПР) 103 м, горизонт мертвого об’єму 101,5 м, площа 

дзеркала при НПР 922 км
2
.  

Водосховище є місцем для відпочинку і риболовлі. 

Режим рівнів 

Рівневий режим Київського водосховища, крім коливань річного циклу, що 

визначаються змінами водності річок, які впадають в нього та штучним регулюванням стоку, 

характеризується також згінно-нагінними коливаннями, що виникають під впливом 

повітряних токів над водною поверхнею. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%95%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


 

25 

 

По характеру рівневого режиму на Київському водосховищі можна виділити дві зони: 

верхню – зону перемінного підпору (від с. Страхолісся); нижню – зону малих уклонів  (від с. 

Страхолісся до греблі Київської ГЕС).  

Найбільш чітко ця границя виражена в період зимового спрацювання та весняного 

наповнення. При досягненні НПР (103,00 м БСВ) поверхня водосховища, включаючи його 

верхню частину, стає практично горизонтальною. 

Річні зміни рівнів водосховища, незалежно від водності окремих років, однотипні і 

характеризуються весняним наповненням, стабільними відмітками рівня влітку та восени, 

зимовим спрацюванням. 

Згідно правилам експлуатації Київського водосховища при проходженні весняних 

повеней вірогідністю перевищення менш як на 2% допускається підвищення рівнів до 

відмітки форсованого підпертого рівня (ФПР) 104,10 м БСВ. 

В літньо-осінній сезон (ІV – ХІ місяці ) в водосховищі відбувається регулювання стоку. 

Режим роботи водосховища в цей період визначається санітарно-гігієнічними та 

транспортними умовами.  

В маловодні роки в липні вже необхідне спрацювання водосховища. Спрацювання 

водосховища по листопад включно обмежене мінімальними судноплавними рівнями.                    

Для забезпечення мінімальних судноплавних глибин по трасі Київського водосховища рівні 

його в період навігації не мають спускатися нижче відмітки рівня навігаційного спрацювання 

(РНС) – 102,00 м БСВ  рівнів води в водосховищі на 0,10-0,15 м. 

При аварійних ситуаціях в енергосистемі, необхідне збільшення енерговіддачі  

Київської ГЕС з допущенням спрацювання, якщо при цьому не виникають порушення 

судноплавних глибин –102,00 м БСВ. У надзвичайно маловодні роки допускається тимчасове 

спрацювання водосховища до відмітки 101,00 м БСВ.  

Режим роботи Київського водосховища в зимовий період (ХІІ–ІІ місяці) визначається 

потребами енергетики і умовами підготовки водосховища до весняної повені.                                                     

В цей період з середини грудня до третьої декади березня проходить спрацювання рівнів 

води в водосховищі.   

Перед повеневе спрацювання Київського водосховища залежить від прогнозних витрат 

і «Правилами експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду» регламентовано: 

- при витратах у створі  Київської ГЕС до 5600 м
3
/с спрацювання нижче відмітки 102.00 

м БСВ не виконується, 

- при витратах  більше  5600 м
3
/с  – водосховище спрацьовується до відмітки 101.50 м 

БСВ. 

Згінно-нагінні коливання рівнів, що виникають під впливом вітру, пов’язані з 

переміщенням мас води в напрямку діючого вітру, внаслідок чого на протилежних ділянках  

рівні води тимчасово змінюють своє становище, рівні підвищуються за рахунок нагону або 

понижуються за рахунок згону. Періоди зі згінно-нагінними явищами коливаються від 10 до 

85 годин. Найбільші підйоми рівнів води внаслідок  нагонів складають в середньому 33 см. 

Середні значення згонів – 31 см, найбільше спостерігались біля греблі  Київської ГЕС 

20 – 22, 10.1974 року при ППС вітрі з швидкістю 10-17 м/с. 

Хвильовий режим 

За даними спостережень на водомірому пункті «Казаровичі» висота хвиль в цілому за 

період експлуатації водосховища  не перевищувала  0,75-0,8 м. 

Повторюваність хвилі висотою 0,5-0,75 м не перевищує на цій ділянці водосховища 

5,5-7,4%. Найбільшу повторюваність мають хвилі висотою 0,45м - 90,4%. Найбільш високі 

хвилі спостерігались в відкритому водоймищі в 25 км від греблі в с.Толокунь. Там 

зареєстрована хвиля висотою 2,4 м при напрямку ПнСх та швидкості вітру – 20м/с.  

Льодовий режим  

Процес льодоставу на Київському водосховищі визначається погодними умовами, 

запасами тепла в водосховищі та інтенсивністю віддачі його в атмосферу, вітровими хвилями 

та течіями, що обумовлюють переміщення води. 

Після переходу середньодобової температури верхніх шарів води до 0
о
, що приводить 

до виникнення осінніх льодових явищ. Охолодження води починається в кінці серпня 

початку вересня та проходить більш інтенсивно на мілинах ніж на глибоководних ділянках. 
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Форми льодоставу (забереги, сало, льодова корка) раніше усього з’являються на 

мілководних затоках, в гирлах річок, що впадають в водосховище, на озерних ділянках 

водоймища, де водні маси в наслідок малих глибин, значного водообміну та перемішування 

охолоджуються раніше ніж на відкритій глибоководній частині водосховища. При стійких 

морозах та слабких вітрах виникнення льоду проходить інтенсивно і одночасно по всій 

акваторії водосховища. При нестійких морозах та сильних вітрах, коли похолодання 

змінюються потеплінням, льодостав розвивається повільно та розтягується на довгий період. 

Процес замерзання зазвичай складає 10-15 діб. Стійкий льодостав найчастіше 

встановлюється у другій декаді грудня. 

Середні терміни льодоставу у водосховищі складають 107 діб. Найбільший термін 

існування льодоставу – 141 доба, найменший – 62 доби. 

Льодовий покрив водосховища стійкий, він не порушується навіть при значних 

потепліннях. Наростання льоду відбувається продовж усього зимового періоду. В першу 

половину періоду найбільш інтенсивно. 

Середня товщина за даними  берегових постів змінюється в цей період на акваторії від 

30 до 40 см. Максимальна товщина льоду (76 см) спостерігається біля греблі  Київської ГЕС 

в третій декаді лютого.  

В відкритій частині водосховища товщина льоду досягає 55 см.  

Висота  снігу на льоду, що  залягає дуже нерівномірно (кучугурами) досягає  20 см. 

Руйнування льодового покриву на Київському водосховищі найчастіше відбувається в третій 

декаді березня.   

Найбільше руйнування льодового покриву спостерігається в першій декаді квітня. В 

50% випадків пересування льоду біля сіл Казаровичи  та м. Вишгород  не спостерігалось. 

Повне очищення від льоду проходить в першій декаді квітня; раннє очищення зафіксоване а 

першій половині березня; найпізніше – в другій декаді квітня.  Протяжність періоду 

скреснення льоду коливається в межах від 1 до 10 діб. 

Забруднення поверхневих вод. 

Головні джерела забруднення поверхневих водних об’єктів - це підприємства житлово-

комунального господарства за рахунок скиду недостатньо очищених стічних вод 

(неефективна робота каналізаційно-очисних споруд), засмічення водойм побутовими 

відходами. 

В місці розташування об’єкту планованої діяльності відсутні джерела скиду стічних 

вод. 

За інформаційно-аналітичнити даними екологічного моніторингу - «Стан довкілля 

Чернігівської області; травень 2020 року», які розміщено на сайті Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської ОДА (http://eco.cg.gov.ua/): 

«Стан поверхневих вод р. Дніпро.  

Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів досліджувався гідрохімічний 

стан водойми в створі нижче с. Кам′янка на кордоні з Білоруссю.  

Встановлено, що кисневий режим у створі становив 10,98 мгО2/дм
3
.  

Зафіксовано вміст заліза загального 1,6 ГДК та мангану 3,7 ГДК.  

Усі інші показники знаходилися в межах ГДК для водойм рибогосподарського 

призначення». 

 
За даними Екологічного паспорту Чернігівської області 2019 року «Інструментально-

лабораторний контроль якості поверхневих вод» зведений в наступну таблицю: 

Таблиця 3.3 
 

Назва 

водного 

об’єкта 

Кількість контрольних 

створів, у яких 

здійснювались 

вимірювання, од. 

Відібрано та 

проаналізовано 

проб води, од. 

Кількість 

показників, 

од. 

Кількість випадків та 

назва речовин з 

перевищенням ГДК, 

од. 

Усього 

у тому числі з 

перевищенням 

ГДК 

р. Дніпро 1 1 4 28 4 – залізо загальне, 

4 – марганець 

http://eco.cg.gov.ua/
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Радіаційний стан поверхневих вод 

Радіаційний стан поверхневих вод області контролювався Деснянським басейновим 

управлінням водних ресурсів. У 2018 році радіологічні проби щоквартально відбирались у 15 

створах (у т.ч. 11 транскордонних) річок Дніпро, Сож, Десна, Судость, Снов, Ірпа, Ревна, 

Цата та Остер. Результати радіологічних аналізів свідчать, що упродовж 2018 року вміст 

137CS та 90Sr знаходився значно нижче встановлених норм (137CS : < 2,7 пКі/дм
3
; 90Бг : 

0,040,12 пКі/д м
3
). 

 

Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками 

У відповідності до ДБН В.1.1 -24- 2009 - підтопленням водами територій вважається 

інженерно-геологічний процес, коли за розрахунковий період часу відбувається збільшення 

вологості ґрунтів, чим наноситься шкода землям, в тому числі і сільськогосподарського 

призначення. Підтоплення є одним з проявів шкідливої дії вод. 

Розвиток процесу підтоплення призводить також до зміни хімічного складу ґрунтових 

вод і є причиною підвищення їхньої агресивності у відношенні до конструкцій, що викликає 

передчасне руйнування й деформацію споруд і, крім того, забруднення поверхневих і 

підземних вод, деградацію грунтового покриву.  

Інженерний захист територій від підтоплення виконується з метою забезпечення 

безперебійного і надійного функціонування та розвитку всіх об’єктів господарювання, 

дотримання нормативних санітарно-гігієнічних умов територій та окремих споруд, що 

захищаються.  

Діяльність з забезпечення інженерного захисту від підтоплення відноситься до 

природоохоронних видів господарської діяльності. 

 Інженерно-геологічні вишукування при проектуванні заходів інженерного захисту 

територій від підтоплення та затоплення виконані у складі інженерних вишукувань. 

З матеріалів Технічного звіту з інженерно-геологічних вишукувань (ТОВ 

«ГЕОЦЕНТРПРОЕКТ» у 2017р.) використано інформацію щодо хімічного аналізу води в 

районі проведення будівельних робіт, яка представлена на наступному фрагменті сканкопія 

«Паспорту хімічного аналізу води» в місці проведення будівельних робіт, в якому зазначена 

характеристика води за ступенем агресивності – неагресивна.  
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Транскордонне забруднення поверхневих вод 

Чернігівська область на заході та північному заході межує з Гомельською областю 

Республіки Білорусь, на півночі - з Брянською областю Російської Федерації. 

На території Республіки Білорусь і Російської Федерації формується 84 % річкових вод 

басейну р. Дніпра. 

Контроль за станом поверхневих вод на транскордонних створах здійснювався 

Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів у 11 створах: на р. Дніпро. 

За результатами гідрохімічних аналізів в транскордонних створах річок Дніпра, Сож, 

Десни, Судость, Снов, Ірпи, Ревни та Цати гідрохімічний та радіологічний стан річкової води 

залишається на рівні минулорічних показників. 

 

3.6.  Рослинний і тваринний світ. 

3.6.1. Рослинний світ. Біологічне різноманіття, екологічна мережа. 
Загальна характеристика. 

У підрозділі використані використані дані Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (http://eco.cg.gov.ua/), зокрема: 

«Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за  2019 

рік», «Екологічний паспорт Чернігівської області 2019 року», «Інформаційно-аналітичні дані 

екологічного моніторингу». 

Біорізноманіття, згідно ст. 2 Конвенції про біологічне різноманіття (1992) - розмаїття 

живих організмів з усіх джерел, зокрема наземних, водних екосистем та екологічних 

комплексів, складовими яких вони є.  

 

Екологі чна мере жа (Екомережа) — єдина територіальна система, яка включає 

ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та 

об'єкти заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, 

полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є 

частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі — природних 

регіонів, екологічних коридорів, буферних зон. 

 

 
Екологічна мережа України. Малюнок 10. 

 

 

http://eco.cg.gov.ua/
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2016/03/docs/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%202018%20_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9).pdf
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2016/03/docs/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%202018%20_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9).pdf
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2016/03/docs/PASPORT%202019.doc
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2016/03/docs/PASPORT%202019.doc
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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Призначення екомережі - поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, 

підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного 

та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, 

генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-

заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони 

навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань 

України підлягають особливій охороні. 

 

До складових структурних елементів екомережі включаються: 

а) території та об’єкти природно-заповідного фонду; 

б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; 

в) землі лісового фонду; 

г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель 

лісового фонду; 

ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; 

д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового 

відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; 

є) інші природні території та об’єкти (ділянки степової 

рослинності, пасовища, сіножаті, кам’яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в 

межах яких є природні об’єкти, що мають особливу природну цінність); 

є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені 

до Зеленої книги України; 

ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного 

світу, занесених до Червоної книги України; 

з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання – 

пасовища, луки, сіножаті тощо; 

й) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій 

охороні як природні регіони з окремим статусом. 

 

Географічне положення, орографічні та кліматичні особливості області зумовили 

формування на території Чернігівщини різноманітної рослинності, яка закономірно 

змінюється з півночі на південь. 

 

Один із пріоритетів у сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони 

природи – невиснажливе використання біорізноманіття Чернігівщини.  

 

Одним із основних антропогенних чинників, що негативно впливає на структурні 

елементи екологічної мережі та біорізноманіття Чернігівської області, є значний ступінь 

господарського освоєння її території. 

 

Основними заходами щодо зниження загроз біорізноманіттю є зменшення суцільного 

вируування лісів, рекреаційного навантаження, випасання худоби та витоптування нею 

рослин, заготівлі біоресурсів із медичною й харчовою метою, екологічно вмотивоване 

ведення сільського та промислового виробництва, протидія браконьєрству й забрудненню 

навколишнього середовища. 

 

Головна мета екомережі – загальне покращення стану довкілля, а також умов життя 

людини та посилення здатності живої природи до самовідновлення. 

 

Регіональна схема екологічної мережі Чернігівській області затверджена рішенням 

Чернігівської обласної ради від 23.02.2017 № 18-8/VII «Про затвердження Регіональної 

схеми екологічної мережі Чернігівській області».  

 

Регіональна схема екологічної мережі Чернігівській області враховується при 

здійсненні будь-якої господарської діяльності на території області.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Регіональна схема екологічної мережі Чернігівській області.      Малюнок 11. 

 

До складу екомережі області входять землі водного фонду, водно-болотні угіддя, 

водоохоронні зони річок та озер; землі лісового фонду; полезахисні лісові смуги; землі 

оздоровчого призначення з їх природними ресурсами, землі рекреаційного призначення; ряд 

природних територій, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу природну 

цінність; ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої 

книги України; території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і 

рослинного світу, занесених до Червоної книги України; частково землі 

сільськогосподарського призначення (пасовища, луки, сіножаті); та радіоактивно забруднені 

землі, як природні регіони з окремим статусом.  

 

Значну увагу збереженню видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, 

що підпадають під дію міжнародних договорів України, приділяють і на територіях 

Ічнянського та Мезинського національних природних парків (Н ІН І) ,  регіональних 

ландшафтних парків (далі – РЛП) «Міжрічинський», «Ялівщина» та «Ніжинський». 

 

Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» (Парк) є природоохоронним 

рекреаційним об'єктом місцевого значення і входить до складу природно-заповідного фонду 

України, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та 

використання: 

- серійний номер – 25-к/м-I-ЧР; 

- Місце розташування – міжріччя Дніпра та Десна на території Козелецького та 

Чернігівського районів; 

- Площа – 78753,95 га; 

- Обліковий кадастровий номер та цільове призначення – землі природно-

заповідного фонду; 

- Стисла характеристика природоохоронної цінності – цінні природні ландшафти. 
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Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський». Малюнок 12. 
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Землі включені до складу Парку без вилучення у землевласників та землекористувачів: 

- Козелецьке районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство 

«Козелецьрайагролісгосп», площа 4703,7 га; 

- Державне підприємство «Чернігівський військовий лісгосп», площа 12426 га; 

- Державне підприємство «Остерське лісове господарство», площа 5550,7 га; 

- Державне підприємство «Остерський військовий лісгосп», площа 4848 га; 

- Державне підприємство «Чернігівське лісове господарство» площа 1176 га; 

об’єкти природно-заповідного фонду: 14 об’єктів Козелецького та 3 об’єкти 

Чернігівського районів: 

Козелецький район: 

гідрологічні заказники місцевого значення: 

- «Бондарівське болото», площею 1300 га охоронна зона 2500 га  

- «Шеберівське», площею 32 га  

- «Видра», площею 200 га охоронна зона 800 га 

- «Видра-2», площею 152 га 

- «В’юницьке», площею 53,8 га   

- «Приморське», площею 22 га   

- «Гатка», площею 45 га; 

- ландшафтний заказник місцевого значення «Сорокошицький лісовий масив» 

площею 931 га; 

- заповідне урочище місцевого значення «Псьолів острів» площею     119 га; 

- зоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Сорокошицький чапельник» 

площею 0,5 га; 

2 ботанічні пам’ятки природи місцевого значення: 

- «Дуб косачівський» площею 0,01 га 

- «Сорокошицька дібровна ділянка» площею 2,90 га; 

2 гідрологічні пам’ятки природи: 

- місцевого значення «Озеро Солонецьке» площею 13 га 

-    загальнодержавного значення «Озеро Святе» площею 70 га охоронна зона 720 

га; 

Чернігівський район:  

2 гідрологічних заказників місцевого значення Чернігівського району: 

- «Звіринець», площею 155 га охоронна зона 735 га 

- «Видра», площею 200 га охоронна зона 800 га; 

- ботанічний заказник місцевого значення «Ревунівське», площею       705 га. 

 

РЛП «Міжрічинський» створений з метою збереження, відтворення і раціонального 

використання типових та унікальних природних комплексів українського Полісся та 

задоволення рекреаційних потреб населення. 

Основними завданнями РЛП «Міжрічинський» є: 

- збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів; 

- створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної 

діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних 

комплексів і об’єктів; 

- сприяння екологічній освітньо-виховній роботі; 

- підтримання загального екологічного балансу в регіоні. 

На території РЛП з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, 

історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, їх особливостей 

виділяють такі функціональні зони: 

- заповідна зона; 

- зона регульованої рекреації; 

- зона стаціонарної рекреації; 

- господарська зона. 
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3.6.2.  Тваринний світ.  
Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів. 

Землі Київського водосховища можна розділити на кілька ділянок, кожен з яких має 

специфічні риси. 

Дніпровський плесо (вздовж русла Дніпра вище злиття Дніпра і Прип'яті) - дуже 

мілководний; верхні, або руслові, частини це річки з дещо уповільненою течією і 

підвищеним рівнем води; розширені частини плес мають озероподібних характер, їх 

мілководні ділянки (до 3 м) рясно заростають вищої рослинністю і водоростями.  

Води прип'ятського плеса відрізняються від вод дніпровського кольором в зв'язку з 

підвищеним вмістом гумінових речовин.  

Тетерівський плесо також мілководний. Але вплив вод Тетерева на водний режим, а 

також рослинний і тваринний світ водосховища менш відчутно, ніж Дніпра та Прип'яті. Це 

обумовлено різною водністю названих річок. З водами Тетерева в водосховище вноситься 

певна кількість речовин органічного походження з побутових і промислових стоків, що 

викликають «цвітіння» води.  

Іхтіофауна риб в Київському водосховищі відносно мала;  умови розмноження жереха, 

белоглазки, підуста, голавля, носаря, йоржа, язя сильно погіршилися.  

Чисельність риб, що відкладають ікру на рослини, збільшилася, оскільки вони в 

водосховище широко використовують для нересту, як заливні луки в вершині, так і водну 

рослинність мілководь (плотва, лящ, густера, краснопірка, окунь, синець, лин, щука, карась).  

Залежно від режиму рівнів у водосховищі розрізняють зону осушувану і зону 

постійного затоплення.  

В межах зони осушуваної виділяють дві підзони:  

- підзона тимчасового затоплення, яка виражена тільки у верхній частині водосховища; 

затоплюється з середини березня до кінця червня; сюди виходять для нересту риби, тут 

рясно розвиваються тварини та рослинні організми, які після спаду води скочуються на 

водосховищі, істотно впливаючи на життєдіяльність різних його організмів і якість води, 

- підзона тимчасового осушення розташована нижче попередньої; ці території 

звільняються від води тільки на початку вересня, в зв'язку з осіннім зниженням її рівня; вони 

заростають переважно земноводної рослинністю. 

Інститутом рибного господарства  Національної  академії  аграрних наук України 

надано Рибогосподарську характеристику Київського водосховища в межах Деснянської 

селищної ради Козелецького району Чернігівської області, копія якої представлена у додатку 

19.  

Ділянка проведення робіт розташована в лівобережжі озерно-річкової частини 

Київського водосховища (найближчий населений пункт – с. Косачівка) і включає прибережні 

мілководні біотопи з інтенсивним заростанням макрофітами.  

Київське водосховище належить до рибогосподарських водних об'єктів 

загальнодержавного значення, що зумовлює можливість його використання для 

промислового вилову риби та накладає певні обмеження на учасників водогосподарського 

комплексу в інтересах рибного господарства. 

В основу рибогосподарської характеристики покладені результати екологічного 

моніторингу Київського водосховища, який здійснювався Інститутом рибного господарства  

Національної  академії  аграрних наук України у 2018-2020 рр.  

Стан кормової бази риб оцінювали на підставі усереднених кількісних показників 

розвитку фіто-, зоопланктону та зообентосу, які визначались загальноприйнятими в 

гідробіології методами.  

Основний негативний вплив здійснення гідротехнічних робіт на іхтіофауну на 

зазначеній ділянці може бути простежений в частині погіршення стану кормової бази та 

пов'язані з цим втрати потенційної рибопродуктивності. 

Основу кількісних показників фітопланктону даної ділянки Київського водосховища в 

літній період формували синьозелені та діатомові водорості (наведені в настурній таблиці); 

домінуючими видами водоростей на досліджуваній ділянці були Anabaena  scheremetievi, 

Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Melosira granulata, M. italica; значно 

меншій розвиток (до 10 % загальної біомаси) був характерний для зелених водоростей.                       

Інші групи  в пробах були представлені одиничними екземплярами.  
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Усереднені показники розвитку фітопланктону Київського водосховища   

в районі с. Косачівка  

Таблиця 3.4. 
Таксономічні групи Чисельність Біомаса 

 тис. кл/л %  г/м
3
 % 

Cyanophyta 82944 91,0 4,1 44,1 

Euglenophyta 36 0,0 0,1 1,4 

Dinophyta 27 0,0 0,1 0,8 

Bacillariophyta 4536 5,0 4,0 42,7 

Chlorophyta 3600 3,9 1,0 11,0 

Всього  91143  9,4  

 

В літній період середня прозорість води (за диском Секкі) становила в середньому               

1,35 м.  

Біомаса  фітопланктону коливалась від 2,2 г/м
3 

(на сильно зарослих ділянках) до 14,7 

г/м
3
;
 
середньорічний її показник становить 9,4 г/м

3 
за чисельністю 91 млн. кл/л, тобто за 

рівнем його розвитку дана ділянка відноситься до середньокормних.  

Кормовий коефіцієнт по фітопланктону для Київського водосховища становить 50. 

Рибогосподарське використання Київського водосховища здійснюється за стандартною 

для дніпровських водосховищ схемою – основним видом діяльності є промисел, рибоводно-

меліоративні заходи, в тому числі зариблення, останніми роками займають достатньо 

невеликий сегмент -  на частку заходів з штучного відтворення останніми роками припадає 

не більше 5 % загальної промислової рибопродукції.  

Особливостями Київського водосховища, які в значні мірі формують умови існування 

його іхтіофауни, є відкрита вершина, наявність розвиненої придаткової системи, що, в свою 

чергу зумовлює високе різноманіття біотопів, велика площа мілководних ділянок та приток 

збагачених органікою вод з р. Прип'ять.  

Видовий склад іхтіофауни Київського водосховища налічує 43 таксономічні одиниці, 

які належать до 10 родин. До складу промислової іхтіофауни Київського водосховища 

входить більше 20 видів, проте біля 70 % загального промислового вилову традиційно 

забезпечують 3 аборигенні види (лящ, плоскирка, плітка) та, в останні роки, сріблястий 

(китайський) карась.  

Основу іхтіокомплексу (за запасом) складали еврібіонтні фітофільні представники 

понто-каспійського прісноводного та бореально-рівнинного фауністичних комплексів. 

Динаміка промислових уловів на Київському водосховищі за останні 10 років має 

вигляд ламаної кривої з мінімумом (523 т) у 2010 р. У подальшому промислові улови набули 

тенденції до зростання і у 2016 р. досягли рівня 1695 т, що, значно вище середньорічного 

показника 2010-2015 рр. і відповідає  максимальним показникам рибопродуктивності за весь 

період експлуатації водосховища.  

Основними видами, які зумовили збільшення уловів в період 2014-17 рр. були 

сріблястий карась (20,0 % загального приросту), лящ (16,0 %), судак (16,0 %), плоскирка 

(12,1 %),  плітка (10,1 %). Такий широкий видовий склад свідчить, що відмічене зростання 

уловів зумовлено насамперед організаційними чинниками, зокрема в частині точності 

промислової статистики. У подальшому відбулось помітне зниження уловів (до 1380 т у 

2018-19 рр.), в основному (на 30 %) за рахунок сріблястого карася та, в значно меншій мірі 

ляща та плоскирки.  

Моніторингові роботи щодо визначення якісної та кількісної структури молоді риб  

вказують на те, що прибережні ділянки Київського водосховища в межах Деснянської 

селищної ради  формують біотопи мешкання для молоді 6 видів риб. У якісному відношенні 

переважна більшість зареєстрованої молоді належить до масових і непромислових видів; 

основу уловів складає верховодка (97,6 % загальної облікової чисельності) та бичок-піщаник 

(0,98 %), серед промислових – плітка (0,92 %).    

 

Види, які занесені до Червоної книги України, в районі запланованих робіт в останні 

10 років не зареєстровані, що обумовлено високим рівнем заростання.   
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Результати досліджень верхньої частини Київського водосховища  свідчать, що в 

розглядуваному районі утворені стабільні угруповання статевозрілих представників 

промислової іхтіофауни: плітки, ляща, сріблястого карася,  верховодки та окуня.   

 

Отже багаторічні спостереження за станом прибережних мілководь в районі дії 

негативного фактору вказують на те, що акваторія розробки може бути використана в 

якості нерестовищ фітофільної іхтіофауни, хоч дана позиція є сугубо теоретичною 

внаслідок того, що розглянута ділянка водойми характеризується посиленим 

заростанням водяним горіхом (чілімом).  

 

Стан угруповань молоді в районі проведення робіт з берегоукріплення може бути 

охарактеризований наступними показниками: 

Pi – рибопродуктивність водойми за і-тим видом, кг/га, (за промисловим запасом 

станом на 2020 р.) 

S – площа водного дзеркала при НПР, га 

Fo – загальна площа нерестовищ, га; 

Fi – площа пошкодження нерестовищ, га;  

q – коефіцієнт різноякісності (визначається як відношення чисельності молоді і-го виду 

на ділянці проведення робіт до середньої чисельності молоді цього виду по водоймі (у 

перерахунку на кількість екземплярів на зусилля малькових знарядь лову). 

 

Вихідні дані до розрахунку збитків внаслідок втрати нерестовищ 

Таблиця 3.5. 

Види риб Pi, кг/га S, га Fo, га Q 

Плітка 11,0527 92200 9100 0,1272 

Лящ 10,5509 92200 9100 0,8333 

Срібл. карась 21,5017 92200 9100 0,5556 

Верховодка 4,0948 92200 9100 4,0525 

Окунь 3,4707 92200 9100 0,2778 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ. 

При реалізації планованої діяльності щодо здійснення комплексу заходів щодо захисту 

земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 

0,3704 га берегоукріплення і пірсу на земельній ділянці на території Деснянської селищної 

ради Козелецького району Чернігівської області можливі наступні ймовірні впливи 

планованої діяльності на фактори довкілля: 

Здоров’я населення. 

Господарська діяльність, у відповідності до договорів оренди та суборенди, - 

здійснення комплексу берегоукріплювальних робіт  не призведе до негативної дії на стан 

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

середовище. 

Вплив на атмосферне повітря – тимчасовий, який очікується при роботі двигунів 

внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів в період проведення будівельних 

робіт (термін - 2 місяці). 

Житлова забудова знаходиться на віддалі близько 1,0 … 1,1 км від неорганізованих 

джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, очікувані концентрації 

забруднювальних речовин в атмосферу в період експлуатації будівельних машин та 

механізмів - в межах встановлених гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих 

речовин, а це означає що об’єкт планованої діяльності не чинитиме негативного впливу на 

здоров’я і умови проживання населення; 

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

діяльність очікується на землях водного фонду; згідно зі ст. 88 Водного кодексу України 

(ВКУ) ширина прибережної захисної смуги Київського водосховища – 100 м, яка є 

природоохоронною територією з обмеженням господарської діяльності; планована 

діяльність відповідає правам орендаря та суборендаря, про що зазначено у договорах оренди 

та  суборенди, та затвердженій містобудівній документації (додатки 5, 7, 9);                                

зміни цільового призначення земельної ділянки та форми власності не передбачаються; 

Планована діяльність щодо будівництва берегоукріплення та пірсу спрямована на 

перешкоджання затопленню земельної ділянки, зміцнення її берегової лінії, запобігання 

вивітрювання і процесу підмивання, забезпечення стабільного стану берега; 

берегоукріплювальна споруда відноситься до гідротехнічних споруд.  

Планована діяльність щодо будівництва берегоукріплення і пірсу не суперечить 

вимогам ст. 86 Водного кодексу Укаїни (ВКУ) «Проведення робіт на землях водного фонду», 

зокрема: «можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних … споруд». 

Обмеження у відповідності до ст. 89 ВКУ: 

«Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої 

господарської діяльності. 

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах 

забороняється: розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а 

також садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

влаштування літніх таборів для худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, 

навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, 

гаражів та стоянок автомобілів; миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо». 

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо 

при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не 

відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних 

захисних смуг». 

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

передбачається; рослинний шар грунту на будівельному майданчику відсутній;                                     

в процесі будівельних робіт завезення додаткового обсягу грунту не потребується;                       

земляні роботи щодо розробки грунту передбачають його використання у повному обсязі на 

розрівнення та планування вздовж берега (у полосі відведення берегоукріплювальної 

споруди) та при зворотній засипці; 
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Вода - планована діяльність не передбачає скидання забруднених стічних вод в 

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

роботи в межах акваторії водосховища призведуть до скаламучення, але за рахунок  

розбавлення природним стоком – стан води у водоймі повернеться до початкового стану; 

згідно зі ст. 88 одного кодексу України ширина прибереежнї захисної смуги Київського 

водосховища – 100м, яка є природоохоронною територією з обмеженням господарської 

діяльності; планована діяльність не суперечить вимогам ст. 89 ВКУ «Обмеження 

господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та 

на островах»; 

Атмосферне повітря – вплив тимчасовий під час будівництва; забруднення атмосфери 

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

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

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

атмосферного повітря носить тимчасовий характер; очікувані концентрації забруднювальних 

речовин в атмосферу в період експлуатації будівельних машин та механізмів - в межах 

встановлених гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин; 

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

негативних впливів не передбачається; змін мікроклімату в результаті планованої діяльності 

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

вологи; особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні; 

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

негативних впливів не передбачається; розчищення дна зі сторони водосховища до 

берегоукріплювальної споруди проводяться в межах водного об’єкту, планувальні роботи на 

березі - без втручання в геологічну будову (без риття траншей та котлованів);                         

згідно висновку ДП «НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології 

НАН УКРАЇНИ підготовлено висновок за результатами наукового археологічного 

дослідження, згідно з яким на території ділянки площею 0,065 га для будівництва 

берегоукріплювальної споруди в межах земельної з кадастровим № 7422083900:21:316:0004 

на території Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області 

культурний шар не виявлений; негативних впливів не передбачається; 

Ландшафт – кріплення берегу та планування грунту, вилученого при розчищенні, 

передбачається у полосі відведення берегоукріплювальної споруди (b=20 м); під час 

експлуатації - негативних впливів не передбачається; 

Соціально-економічні умови - позитивний вплив; реалізація передбачених технічних 

заходів, які направлені на запобігання подальшого розмиву берега Київського водосховища, 

попередить негативні наслідки, які можуть виникнути при подальшому розвитку ерозійних 

процесів; берегоукріплення захистить земельну ділянку від зсувів, обвалів, підтоплень та 

небезпечних процесів. 

Експлуатація запроектованого об’єкта не призведе до негативної дії на стан здоров’я, 

захворюваність, умови життєдіяльності людей та на навколишнє соціальне середовище в 

цілому. 

Стан фауни, флори, біорізноманіття. 

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

тваринний світ не очікується. 

За даними Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації земельна ділянка об’єкту планованої діяльності знаходиться в межах 

зони стаціонарної рекреації регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський» (копія 

листа представлена у додатку 2). 

У відповідності до п. 4 ст. 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» призначення зони стаціонарної рекреації – розміщення об’єктів обслуговування 

відвідувачів парку (розміщення готелів, мотелів, кемпінгів);  господарська діяльність, що не 

пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути 

на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації 

забороняється. 
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Планованою діяльністю передбачається кріплення берегу земельної ділянки 

вертикальною стінкою із ПВХ-шпунтів з оформленням оголовку методом армування та 

бетонування, ри експлуатації якої не буде спостерігатися негативний вплив на стан 

біорізноманіття. 

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

передбачено. 

Рослинний світ – площа земельної ділянки, яка призначена для підсипання та 

планування вилученого грунту, вільна від зелених насаджень. 

Вплив об’єкту на флору і фауну буде незначним.  

Зміна складу рослинних співтовариств і фауни, різноманітності популяцій, домінуючих 

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

діяльності не очікується. 

На майданчику будівництва берегоукріплювальної споруди та площі розрівнення 

грунту зелені насадження відсутні; знесення зелених насаджень не передбачається. 

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

впливу на рослинний та тваринний світ забрудненням повітряного басейну та формуванням 

понаднормованого рівня шуму. 

Тваринний світ - проведення робіт, що пов'язані з розробкою ґрунтів на акваторіях, 

призводить до зміни екологічної обстановки у водоймі та негативно впливає на гідробіонтів. 

Внаслідок роботи землерийної техніки відбувається порушення екологічного стану 

водойми: збільшення концентрації завислих мінеральних речовин в товщі води, зміна 

кольору і прозорості. 

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

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

характеристики можуть бути посилені в районі будівництва і розповсюдженні на 

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

стану водойми. 

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

хімічне, мікробіологічне та екологічне. 

Фізичне забруднення з`являється внаслідок гідромеханізованих робіт по видаленню 

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

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

ряду видів, порушенню умов відтворення іхтіофауни. 

Хімічне забруднення (нафтопродуктами, детерегентами, пестицидами, важкими 

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

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

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

покриву тіла. Хімічне забруднення викликає порушення фотосинтезуючої діяльності 

рослинних організмів. 

Мікробіологічне забруднення проявляється в збільшенні колі-індексу, загального 

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

небезпечним для людини.  

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

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

літній період. 

Екологічне забруднення – проявляється в подавлені у біоценозу окремих цінних видів 

організмів та пригнічуючи діє на навколишнє середовище. 

Рибогосподарська цінність водойм визначається наявністю місць нересту, нагулу риб, 

шляхів міграції плідників та скочування молоді.  

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

виконують важливу роль в процесах самоочищення водойм. 

Проведення робіт на акваторіях водойм порушує природні умови існування і 

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

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

бентосу; деякі види риб зникають зі складу біоценозу під дією підвищеної мутності та 
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забруднення токсикантами, другі зменшують свою чисельність та біомасу, порушуються 

цикли їх розвитку та ріст.  

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

нагулу молоді та дорослих особин. 

В результаті роботи гідромеханізмів відбувається збільшення концентрації зважених 

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

якість води, змінює її колір та  прозорість. 

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

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

Безпосередньо на іхтіофауну впливають зважені речовини, концентрація яких більше 

30мг/л. 

Частки зважених речовин розбивають крупні клітки і колонії фітопланктону, що 

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

осадження планктонних форм. В зоопланктоні проходить руйнування літоральних 

комплексів з порушенням циклічності розмноження та погіршенням умов харчування, що 

призводить до їх загибелі. 

Зважені речовини пошкоджують організми зі слабким апаратом коло обертання, 

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

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

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

зоопланктону. Зоопланктон на ділянках річок з підвищеним складом зважених речовин 

значно біднішим в якісному та кількісному відношенні.  

Зняття ґрунту веде до переформування біоценозів, порушує їх структуру, робить 

організми нестійкими до виживання. 

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

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

У воді з підвищеним складом зважених речовин зникають гаммариди, зменшується 

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

збільшується.  

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

буде вимушена покинути акваторію в місці проведення робіт. 

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

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

зоні проведення гідро-механізованих робіт відбуваються морфометричні зміни організму, 

зменшення вагових та розмірних показників, плодючості.  

Пошкодження нерестового субстрату приводить до знищення традиційних місць 

нересту риб, зниженню ефективності розмноження. Дно на пошкоджених площах 

нерестовищ замулюється, захаращується залишками рослинності. 

Ступінь дії на екосистему залежить від району будівництва (рибогосподарського 

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

З метою зниження негативного впливу будівельних робіт на біоценози водойм 

планованою діяльністю необхідно: 

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

визначити очікувані обсяги збитків рибному господарству України під час проведення робіт 

на землях водного фонду, 

- здійснити їх компенсацію шляхом перерахування коштів за місцем заподіяння шкоди 

до початку проведення робіт. 

Втрати водних біоресурсів при проведенні робіт з розчищення дна з боку 

водосховища до берегоукріплювальної споруди  мають явно виражену опосередковану дію, 

які формуються за рахунок втрати кормової бази. 

Планованою діяльністю передбачається компенсація збитків шляхом перерахування 

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

 

В період експлуатації - вплив на рослинний і тваринний не передбачається. 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 

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

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

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

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

опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, 

середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і 

негативний вплив) зумовленого: 

 

5.1 виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої 

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

діяльності. 

Підготовчими роботами є роботи з підготовки земельної ділянки, а саме: 

- Винос на місцевості осей споруд; 

- Закріплення орієнтирів для визначення ділянок виконання робіт на акваторії; 

- Розміщення тимчасових будівель і споруд. 

- Обладнання спеціальних під’їздів до зон робіт.  

До складу підготовчих робіт не потребуються та не включатимуться роботи, щодо 

знесення зелених насаджень, заходів щодо збереження рослинного шару грунту, демонтажу 

існуючих будівель (споруд, мереж), у зв`язку із їх відсутністю. 

Місце розташування споруд, а також майданчиків для складування будматеріалів буде 

уточнено при розробці розділу ПОР (проект організації робіт). 

Основні роботи по будівництву берегоукріплювальної споруди доцільно розділити на 

декілька етапів,  а саме: 

- Будівництво котловану – вирівнювання поверхні землі по трасі шпунтової стінки 

на висоту низу верхової будови  - відмітка 103,00 м; 

- Вдавлювання шпунту на проектну глибину – відмітку 97,80; 

- Влаштування верхової будівлі (монтаж арматурних сіток, встановлення опалубки, 

заливка з вібрацією бетону та зняття опалубки) – оздоблення берегоукріплювальної споруди 

(вертикально вдавлених шпунтів) по верху протяжністю L=53,74 м шляхом бетонування; 

- Розчищення дна зі сторони водосховища до берегоукріплювальної споруди; 

- Планування грунту, вилученого при розчищенні дна з боку водосховища до 

берегоукріплювальної споруди у полосі відведення берегоукріплювальної споруди (b=20 м). 

 

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

можуть зазнати впливу). 

Земельна ділянка об`єкту планованої діяльності знаходиться за межами населеного 

пункту с. Косачівка Козелецького району Чернігівської області. 

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

підставі опису технічного процесу, визначених у попередні розділах екологічних 

компонентів. 

Очікувані впливи планованої діяльності тільки в період проведення будівельних робіт  

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

- Значимість впливу – низька; 

- Вид впливу – прямий; 

- Заходи по пом’якшенню впливу - застосування сучасного технологічного 

обладнання та застосування технологічного обладнання з низькими шумовими 

характеристиками. 

Значимість остаточних впливів оцінюється на основі вірогідності впливу і наслідків 

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

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

таблиці:  
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Таблиця 5.1. 
Опис залишкового впливу 

 

Градація 

впливу 

Зона дії впливу 

 Визначення просторового масштабу впливу об’єкту планованої діяльності 

 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 

Локальний 

вплив 
Площа впливу до 1 км

2
 

Визначення часового масштабу впливу об’єкту  планованої діяльності 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 

 

Тичасовий 

Вплив 

 

Влив протягом тривалості 

будівництва – 2 місяців 

 Визначення величин інтенсивності впливу об’єкту планованої діяльності 

 Пла 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 
Незначна дія 

Зміни в природному середовище 

не перевищують межі природної 

мінливості. 

Таблиця 5.2. 

Назва компоненту природного 

середовища 

Категорія впливу Категорії значимості 

Просторовий 

масштаб 

впливу 

Часовий масштаб 

впливу 

Інтенсивність 

впливу 
Значимість 

Вплив на якість атмосферне 

повітря 

Локальний 

 

Незначна дія  

 

Незначна 

 

Влив низької значимості 

 

 

5.3. Використання природних ресурсів у процесі провадження планованої 

діяльності зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття. 

Вода. 

Для водопостачання в період будівництва передбачається застосування води, яка буде 

заводитись на майданчик силами підрядної організації. 

Потреба у воді питній на період проведення будівельних робіт 0,14 м
3
/добу                        

(0,0031 тис.м
3
/період будівництва). 

 

Земельні ресурси.  

Будівництво берегоукріплювальної споруди передбачається в адміністративних межах 

Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області - на околиці                             

села Деснянської селищної ради. 

Земельна ділянка влаштування берегоукріплювальної споруди знаходиться в межах 

прибережної захисної смуги Київського водосховища; планована діяльність відповідає 

містобудівній документації – детальному плану території, затвердженого Розпорядженням 

Козелецької районної державної адміністрації від 10 червня 2019 року № 117 (копія 

представлена у додатку 9). 

Передача земель водного фонду у власність не передбачена. 

 

Грунти. 

Планованою діяльністю не передбачається завезення додаткового обсягу грунту. 

 

Біорізноманіття 

В процесі планової діяльності використання об’єктів флори та фауни не передбачено. 
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5.4. Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумових, вібраційних, 

світлових, теплових та радіаційних забруднень, випромінення та інших факторів 

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

5.4.1. У результаті виконання підготовчих і будівельних робіт. 

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

викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин є:  

- працюючі двигуни внутрішнього згорання будівельних машин, зайнятих на 

будівництві,  

- процес перевантаження мінерального грунту,  

- здійснення зварювальних робіт. 

 

Потреба в основних будівельних машинах і механізмах обґрунтована в робочому 

проекті та наведена в наступній таблиці: 

Таблиця 5.3. 

№/№ 
з.п. 

 

Найменування будівельних машин та 

механізмів  

 

Одиниця 

виміру 

 

 

Загальна 

кількість 

Нормативна витрата палива 

кг/маш.год л/маш.год кг/періо

д 

будівни

цтва 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Автомобiлi бортовi (Б)  маш-год 4,4207  34 л*100 км 150,28 

2 Трактори на гусеничному ходу маш-год 1,278  7,2 7,82 

3 Крани на автомобiльному ходу при роботi на 

монтажi ехнологiчного устаткування 
маш-год 7,822 5,4 7,2 

33 л / 100 

км 

42,2 

4 Крани на гусеничному ходу маш-год 1,021  7,2 6,2 

5 Екскаватори одноковшеві дизельнi на 

гусеничному ходу 
маш-год 17,3706 6,0 7,2 104,2 

6 Бульдозери маш-год 9,9 6,5 7,8 64,35 

7 Вiброзаглиблювачi низькочастотнi для 

заглиблювання паль-оболонок 
маш-год 8,2701 2,7  22,3 

8 Установка для зварювання ручного дугового 

 
маш-год 9,671152    

 

Потреба у використанні матеріалів для використання будівельних машин та механізмів 

зведена в наступну таблицю: 

Таблиця 5.4. 

№ 

з.п. 
Найменування ресурсів та матеріалів  

Один. 

виміру 

Загальна 

Кількість 

1 Бензин т 1,81 

2 Дизельне паливо т 64,3 

3 Електроди Э42 т 0,025 

4 Електроенергія тис.кВт*год 30,665962 

5 Мастильні матеріали т 3,0245 
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Очікуване утворення викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 

повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) будівельних 

машин та механізмів. 

Вплив на повітряне середовище - тимчасовий, в період проведення будівельних робіт. 

Визначення очікуваної кількості викидів забруднювальних речовин при роботі ДВЗ 

будівельних машин і механізмів виконано із використанням питомих показників методик 

визначення: 

- «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», 

ВАТ «УкрНТЕК» (1999), узгоджено Мінекобезпеки України та затверджено Держкомстату 

України; 

-  «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» (Минстройматериалов, 1985, ЗАО 

«НИПИОТСТРОМ»). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 

використання палива автотранспортом юридичних осіб здійснюється за формулою: 

Ві = Мі х Кі, де 

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

групою автотранспорту; 

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

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

групою автотранспорту. 

Витрата палива в кг/год взяті за технічними характеристиками техніки 

Результати кількості викидів забруднюючих речовин при роботі ДВЗ будівельних 

машин і механізмів наведені в наступних таблицях. 
Таблиця 5.5. 

 

Таблиця 5.6. 

 

Код 

реч. 

Забруднюючі речовини та  

парникові гази 

Викиди забруднювальних речовинк 

Екскаватор Бульдозер 

г/с т/рік г/с т/рік 

1 2 5 6 7 8 

337 Вуглецю оксид 0,166 0,01 0,181 0,0064 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 0,05 0,003 0,054 0,002 

301 Азоту діоксид 0,0664 0,004 0,072 0,003 

328 Сажа 0,00026 0,000016 0,00028 0,00001 

330 Ангідрид сірчистий 0,033 0,002 0,036 0,0013 

703 Бенз(а)пiрен 5,3*10
-7

 3,2 *10 
-7

 5,8*10
-7

 2,0*10
-7

 

410 Метан 0,000415 0,00035 0,00045 0,00002 

 Вуглекислий газ 5,21 0,31 5,7 0,2 

 Оксид азоту 0,0002 0,000012 0,00022 7,7*10
-6 

Код 

реч. 

Забруднюючі речовини та  

парникові гази 

Валові викиди ДВЗ буд машин за період 

будівництва, т 

Карбюраторні Дизельні Разом 

1 2 3 4 5 

337 Вуглецю оксид 1,086 6,43 7,52 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 0,181 1,93 2,11 

301 Азоту діоксид 0,072 2,57 2,64 

328 Сажа 0,001 0,01 0,011 

330 Ангідрид сірчистий 0,0036 1,29 1,3 

1 2 3 4 5 

703 Бенз(а)пiрен 4,2*10
-7 

2,1*10
-5

 2,142*10
-5

 

410 Метан 0,0012 0,016 0,0172 

 Вуглекислий газ 5,8 202 207,8 

 Оксид азоту 6,0*10
-5

 0,08 0,08006 
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Розрахунок визначення кількості викидів забруднювальних речовин при проведенні 

зварювальних робіт. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в процесі зварювання металевих 

конструкцій прийняті згідно Збірника показників емісії (питомі викиди) забруднюючих 

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

На дільниці ремонту і обслуговування кар’єрної техніки використовується 

електрозварювальний апарат ВД-310, максимальна виробнича потужність якого складає 

0,6кг електродів на годину.  

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

выбросы) загрязняющих  веществ в атмосферный воздух различными предприятиями» 

(Донецк – 2004): 

Розрахунок викидів ЗР за формулами: 

G = k
x
 ∙B ∙ 10

-3
т/рік, де 

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

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

максимальний викид (г/с). 

 

Максимально разові викиди 

М.= Bτ ∙  k
x
 1 /  τ* 3600,  г/с 

де: 

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

проміжок часу т, кг 

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

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

(табл.V-1). 
Таблиця 5.7. 

 

Назва зварювального 

матеріалу 

0,025 

 

Кількість видалених ЗР г/кг  

Тверді частки Газоподібні 

компоненти 

Заліза(ІІІ) 

оксид Fe2O3 

Марганцю 

оксид MnO2 

Кремнію 

оксид CіO2 

Фториди  Водень 

фтористий 

HF 

Э42 (УОНИ 13/45) 10,69 0,51 1,40 1,40 1,00 

г/с 0,0018 0,000082 0,00022 0,00022 0,0002 

т/рік 0,0003 0,000013 0,000035 0,000035 0,000025 

 

Розрахунок визначення кількості викидів забруднюючих речовин від процесів 

проведення земляних робіт. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від процесів проведення земляних робіт із 

застосуванням наступних методик: 

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

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

- «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» (Минстройматериалов, 1985, ЗАО 

«НИПИОТСТРОМ», Новороссийск, 2000). 

 

Розрахунок максимально разових викидів пилу неорганічного проводиться за 

формулами: 

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

Розрахунок валових викидів пилу при виймально-навантажувальних роботах піщано-

гравійної суміші проводиться за формулою: 

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

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

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

Р3 (k 3) – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 

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

зовнішнього впливу, умови пилоутворення; 
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Р5 (k 5) – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 

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

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

використанні інших типів перевантажувальних пристроїв Р 8 = 1; 

Р9 – поправочний коефіцієнт при потужному залповому скиданні матеріалу при 

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

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

В1 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипу матеріалу; 

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

земляних робіт (потужність вузла пересипання), тонн/годину, тонн/рік; виїмка мінерального 

грунту 195 м3 = 351 т.  

 

Вихідні дані та результати розрахунків  зазначені в наступній таблиці.  
Таблиця 5.8. 

№ 

п/п 

 

Найменування показника 

Один. 

виміру 

Розробка рослинного 

шару грунту 

1 2 3 4 

1 Р1 - коефіцієнт, що враховує середню 

вантажопідйомність одиниці автотранспорту у 

матеріалі 

б/в 0,04 

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

переходить в аерозоль 

 

б/в 0,01 

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

метеорологічні умови 

 

б/в 1,2 

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

ступінь захисту складу від зовнішнього впливу, умови 

пилоутворення; 

 

б/в 1,0 

5 Р5 (k 5) - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу б/в 0,1 

6 Р7 (k 7) - коефіцієнт, що враховує величину часток 

матеріалу 

б/в 0,4 

7 Р8 - поправочний коефіцієнт для різних матеріалів б/в 1 
8 Р9 - поправочний коефіцієнт при потужному 

залповому скиданні матеріалу при розвантаженні 

автосамоскиду 

б/в 1 

9 В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипу 

матеріцалу 

 

 

б/в 0,4 

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

11 G - кількість грунту, що переробляється за період 

проведення робіт 

 

т 
 

351 

 12  сек - викиди ЗР г/сек 0,0042 

13 Прік  викиди ЗР за період проведення робіт т 0,0027 

 

Обґрунтування рівнів допустимих викидів об’єкту планованої діяльності. 

Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок  приземних  концентрацій  на  підприємстві 

проводиться для шкідливих речовин, що викидаються, для яких виконується умова: 

розрахунок приземних концентрацій виконується для інгредієнтів, якщо кількість викидів від 

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

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

М - сумарне значення викиду, г/сек.,  

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

Н - висота джерел викиду, м. 

 

Сумарні викиди забруднюючих речовин наведені в наступній таблиці: 
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Таблиця 5.9. 

Код 

речов

ини 

 

Найменування 

забруднювальної 

речовини (ЗР) 

 

Кількість викидів ЗР 

Гранично 

допустима 

концентрація 

ЗР ГДК 

(ОБРД) 

мг/м
3 

 

М/ГДК 

(п. 5.21 

ОНД-86) 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання 

забруднюваль

них речовин 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

337 Вуглецю оксид 0,347 7,52 5,0 0,07 Не доцільно 

2754 Вуглеводні гранині 

С12-С19 
0,104 2,11 50,0 0,104 Доцільно 

301 Азоту діоксид 0,138 2,64 0,2 0,7 Доцільно 

328 Сажа 0,00054 0,011 0,15 0,004 Не доцільно 

330 Ангідрид 

сірчистий 

0,069 1,3 0,5 0,138 Доцільно 

703 Бенз(а)пiрен 1,1*10
-6

 2,142*10
-5

 0,1мкг на  

100 м
3 

0,000011 Не доцільно 

410 Метан 0,0009 0,0172 50  Не доцільно 

 Вуглекислий газ 10,91 207,8 -  Не доцільно 

 Оксид азоту 0,00042 0,08006 -  Не доцільно 

123 Заліза оксид 0,0018 0,0003 0,04  0,045 Не доцільно 

143 Марганець  0,000082 0,000013 0,01 0,0082 Не доцільно 

324 Кремнію оксид 0,00022 0,000035 0,02 0,011 Не доцільно 

342 Водень фтористий 0,0002 0,000025 0,02 0,01 Не доцільно 

2902 Речовини у вигляді 

твердих суспендо-

ваних частинок 

0,0042 0,0027 0,5 0,0084 Не доцільно 

 

 

Характеристики забруднення атмосферного повітря за результатами розрахунків 

розсіювання. 

В наступній таблиці приведені результати розрахунків розсіювання забруднювальних 

речовин в атмосфері з урахуванням фонового рівня забруднення, які наведені в додатку 18. 
Таблиця 5.10. 

Код  

р-ни 

 

 

 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

 

 

 

ГДК, 

ОБУВ 

мг/м
3
 

 

 

 

Фонова концентрація Концентрації ЗР в 

приземному шарі 

атмосфери на межі 

земельної ділянки 

мг/м
3
 

 

 

в долях 

ГДК 

 

 

в мг/м
3
  в частках 

ГДК  

301 Азоту діоксид  0,2 0,018 0,09 0,14316 0,71580 

330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,02 0,04 0,07360 0,14719 

337 Вуглецю оксид 5,0 0,4 0,08 0,60999 0,12200 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 1,0 0,1 0,1 0,16291 0,16291 

 Група сумації (NO2+SO2)     0,86299 

Для неорганізованих джерел, нормативи не встановлюються, регулювання викидів від 

цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного процесу та 

управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання викидів забруднюючих 

речовин від неорганізованого джерела забруднення атмосферного повітря. 

Максимальні концентрації забруднювальних речовин не будуть перевищувати їх 

гранично допустимі концентрації. 

Оцінка можливого впливу на атмосферне повітря в період проведення будівельних 

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

гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць, які затверджені Наказом Мінохоронздоров`я України від 14.01.2020 № 52. 
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5.4.1.2. Опис і оцінка можливого впливу на водні ресурси. 

Для водопостачання передбачається застосування привізної води та застосування 

біотуалету; вплив контрольований. 

Загальна потреба в будівельниках – 6 чоловік, з них: 5 – робітників, 1 – ІТР. 

Тривалість будівництва 2 місяці. 

Для водопостачання в період будівництва передбачається застосування води, яка буде 

заводитись на майданчик силами підрядної організації. 

Для водопостачання в період будівництва передбачається застосування води, яка буде 

заводитись на майданчик силами підрядної організації. 

Визначення обсягів води на господарсько-побутове споживання здійснюється за 

формулою: 

Qдоба = Σ qі х Ni х 10 
-3

, де 

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

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

N – кількість працюючого персоналу в зміну. 

Розрахунок максимальних добових та місячних показників витрат води на 

будівельному майданчику наведені в наступній таблиці: 

Таблиця 5.11. 

Показник Кількість,  

чол. у 

зміну 

Норма  

витрат 

води, 

м
3
/добу 

Загальний 

показник, 

м
3
/добу 

 

Кількість 

днів 

роботи 

Загальний 

показник, 

тис. м
3
/період 

Загальний 

показник, 

тис. м
3
/міс. 

Працівники, 

в т.ч.  

6  0,14 44 0,0031 0,00154 

ІТР 1х 1 0,015 0,015    

Робітники  5х 1 0,025 0,125    

 

Таким чином, очікувані концентрації забруднюючих речовин у стічних водах на 

будмайданчику відповідають встановленим гранично допустимим концентраціям. 

Санітарно-гігієнічне обслуговування працівників буде здійснено шляхом встановлення 

біотуалету; фекальні відходи зберігаються в баку мобільної туалетної кабіни (МТК). 

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

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

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

перетворює їх на стабільний осад. 

Планованою діяльністю в межах прибережної захисної смуги Київського водосховища 

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

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

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

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

влаштування звалищ сміття, полів фільтрації, тощо. 

 

5.4.1.3. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

шумових, вібраційних факторів впливу 
В період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу буде працююча 

будівельна техніка. 

Для розрахунку вибрано найбільш напружений момент - одночасно працююча 

будівельна техніка під час будівництва: екскаватор, бульдозер. 

Для визначення тимчасового впливу шуму при будівництві проведено акустичний 

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

працюючої техніки (відстань до межі ПЗС). 

Для оцінки впливу шуму проведені розрахунки еквівалентного рівня шуму від роботи 

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

одночасній роботі 2-х одиниць будівельних машин, з наступними типовими рівнями шуму: 

Бульдозер – L1 = 86 дБА.  1 од. 

Екскаватор – L3 = 80 дБА 1 од. 
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Сумарний максимально можливий рівень шуму L∑ може скласти: 

 

 

=10·lg(10
8,6

 + 10
8,0

+)= 87 дБА. 

 

 

Для визначення рівня шуму на межі житлової забудови виконується розрахунок згідно 

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

сельбищ них територій». 

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

визначається за формулою: 

                                                             , дБа 

де    - шумова характеристика,  

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

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБа; 

              
             

           
 

r = 100 м; А=1,4 м; В=1,4 м. 

               м = 35,72 дБа. 

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

повітрі, дБа;  

        = 0,5 дБа. 

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

покриття території, дБа;        = 0. 

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

шуму, дБа;  

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

       = 3,5. 

       - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута 

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

        - поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 

внаслідок накладання відбитого звуку, дБа;         = 0. 

 Атер    = 87 – 35,72-0,5-3,5-0-0-0+0 = 47,28 дБа. 

Рівень шуму на відстані 100 м (межа ПЗС) від місця роботи будівельних машин та 

механізмів на будівельному майданчику - 47,28 дБа, що не перевищує допустимих рівнів 

звуку на території житлової забудови, у відповідності до вимог ДСП 173-96 ( А     = 70 

(вдень),  А     = 60 (вночі). 

Заходи щодо запобігання інтенсивного шумоутворення та ізоляції джерела шуму 

здійснюються безпосередньо на об’єкті планової діяльності.  

Будуть застосовані наступні заходи боротьби с шумом та вібрацією: 

- проведення робіт тільки в світлий час доби,  

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

характеристики відповідатимуть технічним характеристика; 

- постійний контакт з вібруючими поверхнями виключається; 

- з метою профілактики шкідливого впливу вібрації працюючі будуть забезпечені 

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

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

перевищує допустимий рівень звуку. 

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

Об`єкт проектованої діяльності не випромінює ультразвукові, електромагнітні або 

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

середовище проектом не передбачаються. 

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

проектованої діяльності при будівництві є допустимим та контрольованим. 

 

 3  

L∑ = 10·lg ∑ 10
0,1L

 

 n=1  
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5.4.1.4. Опис і оцінка можливого впливу – утворення та поводження з відходами. 

 

Дані щодо очікуваних (розрахункових) обсягів усіх видів відходів.  

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

робіт очікується утворення відходів, які ідентифіковані державним класифікатором відходів 

ДК 005-96, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту від 8.02.1996 №89. 

 асла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані, відходи, 

які утворюються під час експлуатації транспортних засобів та перевезень 

Промаслене ганчір’я. 
При експлуатації будівельної техніки і механізмів, які споживають паливо, утворюється 

промаслене ганчір'я. Передбачається тимчасове зберігання відходів в металевих 

контейнерах.  

Тверді побутові відходи 
Тверді побутові відходи передбачається збирати в контейнери для сміття, які 

встановлюються на території будмайданчика. 

Договори щодо утилізації будуть укладатися Замовником після початку будівельних 

робіт з підприємствами, які мають право поводження з відходами, згідно з Реєстром об’єктів 

оброблення та утилізації відходів та Реєстром місць видалення відходів у Чернігівській 

області. 

Обґрунтування повноти та достовірності кількісних даних, щодо утворення 

відходів.  

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

7720.3.1.01) виконаний за наступною формулою 

M = n × q×Т× 10
-3

,  

де: M – маса відходів, т/рік; 

q – питомий показник утворення відходів, кг/(рік · чол.); 

n – кількість працівників, чол; 

Т - кількість діб на рік, на період будівництва об'єкта планованої діяльності, 

M = 0,08 т/період проведення робіт. 

Санітарно-гігієнічне обслуговування працівників буде здійснено шляхом встановлення 

кабінки біотуалету; фекальні відходи зберігаються в баку мобільної туалетної кабіни (МТК). 

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

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

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

перетворює їх на стабільний осад. 

Договори щодо утилізації будуть укладатися Замовником на початку будівельних 

робіт. 

Розрахунок обсягів відпрацьованого мастила та змащувальних матеріалів 

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

наступною формулою: 

Ммастила = ∑ G × kзл × 10
-3

 , т/рік,  

де: G - витрата мастильних матеріалів за період роботи будівельної техніки; 

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

ρпал  - середня щільність палива, кг/л. 

Розрахунок кількості відпрацьованих рушників технічних (ганчір’я, забруднене 

нафтопродуктами) виконаний з використанням питомих виробничих витрат, що затверджені 

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

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

Розрахунок кількості відпрацьованих технічних рушників виконаний за наступними 

формулами: 

- утворення відходів в процесі обслуговування будівельної техніки: 

Мr = gr
кт

 × n × Вдп × 10
-3

, т/рік; 

- утворення відходів в процесі обслуговування автомобільної техніки: 

Мr = gr
ав

 × n × L/10000 × 10
3
, т/рік; 

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

використаного палива; ρпалива - середня густина палива, бензину =0,76 кг/л, ДП =0,85 кг/л; 
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Вдп  - планова кількість витрат дизельного палива, т/рік;  

gr
ав 

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

пробігу; 

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

n - кількість одиниць автомобільної техніки, шт. 

Вхідні дані та результати розрахунків наведені в наступні таблиці: 
Таблиця 5.12. 

 

 

Найменування ЛВР 

Питомий показник 

утворення відходу, 

кг/л 

Річна витрата палива, 

т/період проведення робіт 

Кількість 

утворення 

відходу, т/рік 

Бензин 1,2 1,81 0,004 

Дизельне паливо 0,0001 64,3 0,00004
 

Всього   0,00404 

 

Визначення обсягів відходів огарків електродів: 

Визначення обсягів відходів огарків електродів: 

М=mел х mo / 100 х 10
-3

  

mел – маса електродів,  

mo – маса огарків від маси електродів. 

М= 0,002 т. 

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

небезпеки; виключається зберігання відходів в межах ПЗС Київського водосховища. 

Відходи зберігатимуться на спеціально обладнаному майданчику тільки в період 

проведення будівельних робіт. 

Відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованим організаціям, 

відповідно укладених договорів. 

Шляхи утилізації згідно Реєстру місць видалення відходів Чернігівської області та 

Реєстру об’єктів оброблення та утилізації відходів: 

- твердих побутових та будівельних відходів - на сміттєзвалище смт. Десна 

Козелецького району Чернігівської області (D1), власник: Остерська квартирно-

експлуатаційна частина району (Чернігівська обл., Козелецький район, смт. Десна, вул. 

Ювілейна, 3), 

- відходи знезараження та очищення вод стічних – на наземні поля фільтрації 

очисних споруд механічної та біологічної очистки  сел. Десна, Козелецького району D8, 

власник: Остерська квартирно-експлуатаційна частина району, (Чернігівська обл., 

Козелецький район, смт. Десна, вул. Ювілейна, 3), 

-  металобрухту - Підприємства, які мають ліцензію на збір, заготівлю та переробку 

брухту чорного або кольорового металів, та внесені до Реєстру об’єктів оброблення та 

утилізації відходів (ПАО «Чернігів -Вторчермет», інші), 

- відпрацьовані мастита та промаслене ганчір`я – на підприємства, які мають 

відповідну ліцензію Мінприроди України та внесені до Реєстру об’єктів оброблення та 

утилізації відходів (ПП Дон-Бас», інші). 

 

При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів 

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

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи». 

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

допустимий. 

 

Обсяг утворення відходів на об’єкті планованої діяльності за період проведення 

будівельних робіт, зведений в наступній таблиці. 
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Таблиця 5.13. 

Найменування 

відходів 

Код відходу 

ДК 005:96 

Найменування відходів згідно  

ДК 005:96 

Кількість 

утворення за 

період 

проведення робіт 

1 2 3 4 
Тверді побутові 

відходи 

 

7720.3.1.01 
Відходи комунальні (міські) змішані, у т. 

ч. сміття з урн 
0,08 т 

Огарки електродів 

зварювальних 

 

2820.2.1.20 

 
Відходи, одержані у процесах 

зварювання 

0,002 т 

 

Відпрацьовані 

мастила та 

змащувальні 

матеріали 

 

 

6000.2.8.10 Масла та мастила моторні, трансмісійні 

інші зіпсовані або відпрацьовані 

 

2,72 т 

 

Промаслене 

ганчір’я 

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 

 

0,00404 

Разом   2,8 т 

 

5.4.1.5. Вплив на довкілля світлових, теплових та радіаційних забруднень, 

випромінення та інших факторів впливу. 

 

Об`єкт проектованої діяльності не випромінює ультразвукові, електромагнітні або 

іонізуючі хвилі.  

Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів на навколишнє 

середовище проектом не передбачаються. 

 

5.4.1.6. Вплив на рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти. 

 

Вплив на рослинний світ – відсутній. 

На земельній ділянці планованої діяльності безпосереднього проведення будівельних 

робіт відсутні зелені насадження. 

Планованою діяльністю знесення зелених насаджень не передбачається. 

По закінченні робіт планується залуження площі розрівнення грунту 0,2 га з посівом 

трав (0,2 ц насіння вівсяниці). 

За даними Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації (лист від 17.05.2020 від 08-08/1326) земельна ділянка об’єкту 

планованої діяльності знаходиться в межах зони стаціонарної рекреації регіонального 

ландшафтного парку «Міжрічинський», копія листа представлена у додатку 2. 

 

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

диких тварин.  

 

Основний вплив буде здійснюватись при проведенні робіт з розробки грунтів перед 

спорудою в акваторії Київського водосховища, що призведе до тимчасової зміни екологічної 

обстановки у водоймі та негативно впливатиме на гідробіонтів, внаслідок збільшення 

концентрації завислих мінеральних речовину воді, зміні прозорості води.  

Передбачаються компенсаційні заходи за втрату рибопродукції під час влаштування 

берегоукріплення. 

Втрати водних біоресурсів по причинам виникнення розподіляються на: 

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

- опосередковані - втрати кормової бази. 
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Оцінка збитків рибному господарству (ОЗРГ). 

Розрахунки збитків, заподіяних водним біоресурсам внаслідок проведення будівельних 

робіт на ділянці, розташованій в лівобережжі озерно-річкової частини Київського 

водосховища (найближчий населений пункт – с. Косачівка) в адміністративних межах 

Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області виконані згідно з 

методикою ««Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате 

строительства, реконструкции и расширения предприятий и сооружений и других объектов и 

проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах», утвержденная 

Министерством рибного хозяйства СССР 18.12.1989г.», яка є чинною відповідно до 

Постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ. 

Вихідними даними для розрахунків є: 

Рибогосподарська характеристика Київського водосховища в межах Деснянської селищної 

ради Козелецького району Чернігівської області, яка виконана Інститутом рибного 

господарства НААН України від 12.08.2020, копія якого представлена у додатку 19; 

6. Площі пошкодження, які визначені згідно креслень робочого проекту «Здійснення 

комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво на 

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

земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівської області», 

який розроблений ТОВ «ЕКОБЕРЕГ ЛТД»  у 2019 році. 

Розробка грунту перед спорудою берегоукріплення планується із використанням 

екскаватору. 

За результатами розрахунку площі пошкодження за даними креслень проектної 

документації S= 440 м
2
.  

Розрахунок зони розповсюдження додаткової мутності не розглядається, так як ділянка 

проведення робіт, це мілководна озерно-річкова частина Київського водосховища, яка 

характеризується посиленим заростанням водяним горіхом (чілімом); швидкість течії 

практично відсутня. 

 

Втрати молоді риб визначаються відповідно методики «Временная методика оценки 

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

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

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

 

                100                     100            , 

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

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

К1 – промислове повернення від ікри; 

F0  - зони ураження в проектних умовах, м
2
; 

ρ – середня маса дорослої особини, 

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

відсотках. 

 

Збитки   від   втрат   нерестовищ   розраховуються  по рибопродуктивності 

нерестовищ за формулою: 

                             N = S P,                          

         де: N - обсяг збитків, кг; 

     S - площа пошкодження, га;  

     P - середня  рибопродуктивність   нерестовищ  за   промисловим поверненням, кг/га.  

 

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

N = (S∙H∙П∙p/b∙K1∙A) / (100∙K2); 

для бентосу: 

N = (S∙П∙p/b∙K1∙A) / (100∙K2) 

де: N - збитки в натуральному вираженні, т;  

S - площа пошкодження, м
2
;  
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H - глибина водойми, м; 

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

2
 (для 

бентосу); 

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

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

К2 - кормовий коефіцієнт для переведення продукції кормових організмів в 

рибопродукцію; 

А=10
-6

 - коефіцієнт переведення грамів в тонни. 

      

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

молоді, личинок та ікри. 

Проведення робіт не передбачається в нерестовий період та період нагулу молоді риб, 

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

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

молоді риб. 

За даними рибогосподарської характеристики на підставі результатів досліджень 

верхньої частини Київського водосховища  свідчать, що в районі планованої діяльності 

утворені стабільні угруповання статевозрілих представників промислової іхтіофауни:     

плітки, ляща, сріблястого карася,  верховодки, окуня.   

 

Обгрунтування розрахунку втрати рибопродукції в натуральному виразі внаслідок 

загибелі молоді риб зведені в наступну таблицю:  

Таблиця 5.14. 

 

Вид риб 

 

Площа,  

F0 , м2 

Чисельність 

молоді (середньо 

багаторічна) 

Промпо-

вернення, 

К1, % 

Середня маса 

дорослої особини, 

ρ, кг 

Збиткі від 

загибелі 

молоді, кг 

n0 , шт/100м
2
 

Плітка 440 57,49 0,006 0,29 0,44 

Лящ 9,53 0,003 1,2 0,15 

Карась 18,42 0,006 0,4 0,19 

Верховодка 183,37 0,2 0,008 1,3 

Окунь 3,01 0,01 0,25 0,033 

Разом     1,333 

 

Збитки   від   втрат   нерестовищ    
За даними рибогосподарської характеристики на підставі багаторічних спостережень  

за станом прибережних мілководь в районі дії негативного фактору вказують на те, що 

акваторія розробки може бути використана в якості нерестовищ фітофільної 

іхтіофауни, хоч дана позиція є сугубо теоретичною внаслідок того, що розглянута 

ділянка водойми характеризується посиленим заростанням водяним горіхом (чілімом).  

Таблиця 5.15. 

Види риб S, га Pi, кг/га N, кг 

Плітка 0,044 

 

 

 

 

11,0527 0,49 

Лящ 10,5509 0,46 

Срібл. карась 21,5017 0,95 

Верховодка 4,0948 0,18 

Окунь 3,4707 0,15 

Разом   2,23 
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Розрахунок збитків в натуральному виразі водним біоресурсам внаслідок втрати 

кормової бази.  

Коефіцієнти по кормовій базі для зоопланктону та зообентосу приймаємо згідно з 

даними табл.2 Додатку № 2 «Методики …» для Київського водосховища Дніпровського 

каскаду; для визначення втрат фітопланктону використовуються дані рибогосподарської 

характеристики Київського водосховища в межах Деснянської селищної ради Козелецького 

району Чернігівської області, яка виконана Інститутом рибного господарства НААН 

України.  

Розрахунки збитків в натуральному виразі внаслідок втрати кормової бази зведені в 

наступній  таблиці: 

Таблиця 5.16. 

 

Кормові 

організми 

 

 

Числові значення  

Розмір 

збитків (т) 

 

 

S (м
2
) 

 

h (м) 

 

П, 

(г/м
2
, г/м

3
) 

Р/В К1 

% 

 

К2 

% 

Зоопланктон 440 0,9 3,4 20,0 80,0 6,0 0,0073 

Фітопланкто

н 

  9,4 100,0 

5,0 

30,5 

50,0 

 

50,0 

 
0,0165 

Зообентос 

тимчасовий 

  53,5 5,0 70,0 5,0 0,0073 

 0,0238 

За розрахунками збитків у натуральному виразі:  

- прямі втрати – 0,00133 т, 

-    збитки втрат від втрат нерестовищ – 0,00223 т, 

- опосередковані втрати – 0,0238 т. 

 

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

рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий и 

сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных 

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

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

«Підсумкова оцінка збитків приймається за максимальною з розрахованих величин втрат від 

загибелі риб або від загибелі кормових організмів, підсумовування їх не допускається». 

Опосередковані втрати кормової бази значно більше прямих втрат водних біоресурсів, 

що свідчить про те, що іхтіофауна району проведення робіт зазнає найбільших збитків від 

втрат кормової бази при проведенні технологічних процесів засобами гідромеханізації.  

На підставі вищевикладеного для розрахунку збитків у вартісному варіанті приймаємо 

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

бази – 0,0238 т.  

 

Для розрахунків втрат у вартісному вигляді приймаємо:  

Таблиця 5.17. 

Кормові організми Розмір збитків (т) 

Планктон 0,0073 

Зообентос тимчасовий 0,0165 

Всього: 0,0238 

 

 

5.4.2. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), які 
виникають протягом провадження планованої діяльності (експлуатації). 

 

В період експлуатації об`єкта планованої діяльності (берегоукріплення та пірсу) 

очікуваних відходів, викидів (скидів) забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, 

вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випроміненя не 

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

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій. 

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

запобігання виникненню аварійних ситуацій і аварій заходів. 

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

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

використовується, не виготовляються, не переробляються і не зберігаються небезпечні 

речовини в кількості, яка може бути небезпечною.  

Місце розташування об’єкту планованої діяльності, не входить в зону можливого 

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

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

катастрофічного затоплення, зони поширення зсувів, підтоплення, селів, сейсмічної 

небезпеки. 

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

соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 

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

навколишнього природного середовища. 

Розрахунок оцінки ризику планової діяльності виконано згідно Методичних 

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

затверджених Наказ МОЗ 13.04.2007 № 184. 

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

повітря проводиться за розрахунками ризику виникнення канцерогенних та не 

канцерогенних ефектів. 

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

саме: 

- ідентифікацію небезпеки; 

- оцінку експозиції; 

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

- характеристику ризику. 

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення. 

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

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

Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря 

проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 

небезпеки (НІ) згідно: 

НІ = ∑ HQi 

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

HQi = Сі / RfCf 

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

забудови, мг/м
3
; 

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

 

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

до ДБН А.2.2.-1-2003. 

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

канцерогенна дія, розраховується згідно формули: 

ICRi =Ci ∙ URs 
де: C - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини. мг/м

3
; 

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

 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу (СБД визначається згідно формули: 

CRа =  ∑ ICRi, 
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Класифікація рівні канцерогенного ризику виконана згідно таблиці 1 додатку Ж Зміни № 

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

Методичних рекомендацій (23). 

Оцінка неканцерогенного ризику  

Перелік небезпечних неканцерогенних речовин 

Таблиця 5.18. 

 

Назва 

неканцерогена 

Референтна 

концентрація, мг/м
3
 

Середньорічна 

концентрація, мг/м
3
 

Коефіцієнт 

Небезпеки 

Діоксид азоту 0,04 0,0057 0,14 

Ангідрид сірчистий 0,08 0,003 0,04 

Вуглецю оксид 5 0,0244 0,005 

    

Індекс небезпеки 0,185 

 

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

2003 ризик шкідливих ефектів «вкрай малий». 

Таблиця 5.19. 

 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менш ніж 1 

Г ранична величина прийнятого ризику 1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню HQ 

Більш ніж 1 

 

За результатами виконаних розрахунків встановлено, що неканцерогенний ризик для 

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

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

зведена до мінімуму. 

 

Оцінка канцерогенного ризику 

Перелік небезпечних канцерогенних речовин 

Таблиця 5.20. 

Назва 

канцерогену 

Фактор 

канцерогенног о 

потенціалу 

Середньорічна 

концентрація 

Одиничний 

канцерогенний 

ризик 

Індивідуальний 

канцерогенний 

ризик 

- - - - 0,00Е+000 

 

Канцерогенний ризик комбінованої дії: відсутній. 

Рівень канцерогенного ризику: 0,00E+000. 

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

відсутності надходження в навколишнє середовище канцерогенних речовин від даного 

об'єкта проектування. 

 

Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності. 

Оцінка соціального ризику планової діяльності виконана згідно вимог додатку И Зміни 

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

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

особливостей природно-техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику визначаться згідно формули: 

Rs= CRа ∙ VU ∙ N / T (1 – N P) де: Rs - соціальний ризик, чол/рік; 

CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу; CRa=1*10
-6

; 
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Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 

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

об’єкта з ПЗС: Vu = 350/84000=0,004 

N – чисельність населення с. Косачівка Козелецького району, чол; N = 622 чол. 

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

Np = 0 

Тоді Rs = 1*10
-6

*0,004*(622/70)*(1-0) = 3,6*10
-8

. 

При Rs = 8,0*10
-7

 – ризик прийнятний. 

За результатами виконаних розрахунків встановлено, що рівень соціального впливу 

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

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

ДБН А.2.2-1-2003 можна визначити що рівень ризику протягом життя становить                              

3,6*10
-8

< 10
-6

, а це відповідає рівню ризику «прийнятний». 

Таблиця 5.21. 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів Більш ніж 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і 

неприйнятний для населення 

10
-3

 - 10
-4

 

Умовно прийнятний  

 

 

10
-4

 - 10
-6

 

Прийнятний Менш ніж 10
-6

 

 

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

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

 

Накопичення шкідливого ефекту від тимчасового впливу забруднювачів при 

будівництві об’єкту планованої діяльності відсутні.  

Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не виявлено. 

Дана планована діяльність не буде мати кумулятивного впливу інших об’єктів в 

зв’язку з їх відсутністю на теперішній час.  

Перевищення нормативів шуму, якості атмосферного повітря, ґрунтів та водних 

об’єктів не передбачається, тому кумулятивний вплив на об’єкти довкілля малоймовірний. 

 

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

викидів парникових газів та чутливістю до змін клімату. 

Основними факторами впливу на клімат є: 

- хімічне забруднення атмосфери; 

- теплове забруднення повітряного басейну; 

- зміна водного режиму району. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на довкілля, відсутні. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери під час будівництва буде тимчасовим, 

несуттєвим і допустимим.  

Теплове забруднення повітряного басейну - не очікується.  

Зміна водного режиму - не очікується 

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

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

закис азоту N20. 

Порівняльна характеристика потенційних викидів забруднюючих речовин та порогових 

значень 
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Таблиця 5.22. 

N 

п./п. 

 

Найменування 

речовини 

Потужність викиду 

забруднюючих 

речовин, т/рік 

 

Порогові значення потенційних викидів 

згідно Наказу Мінприроди від 10.05.2002 

№177 

 1 2 3 4 

1 Азоту(І) оксид (N2O) 0,08006 0,1 

2 Вуглецю діоксид 207,8 500 

3 Метан 0,0172 10 

 

На підставі порівняльної характеристики - викиди планованої діяльності не матимуть 

впливу на клімат. 

Значне виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін. в період будівельних робіт не 

відбуватиметься, змін мікроклімату не очікується. 

Значного систематичного впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі проведення робіт не зафіксовано. 

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів 

фауни і флори, в районі розміщення майданчика будівництва не передбачається. 

Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Об’єкт провадження планованої діяльності не впливатиме на клімат і мікроклімат 

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

вологість. 

 

5.8. Транскордонний вплив 

Планована діяльність проводиться виключно на території Деснянської селищної ради 

Козелецького району Чернігівської області України; земельна ділянка планованої діяльності 

знаходиться в лівобережжі озерно-річкової частини Київського водосховища, найближчий 

населений пункт – с. Косачівка Деснянської селищної ради. 

Київське водосховище - одне з шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро в 

межах Київської та Чернігівської областей України; на півночі воно майже доходить до 

кордону з Білорусією. Річка Дніпро тече серединою України, з півночі на південь.  

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

 

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ДЛЯ 

ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ. 

Прогноз змін показників навколишнього середовища виконаний розрахунково - 

аналітичним методом.  

Прогноз впливу на повітряне середовище на стадії будівництва виявляється в 

визначенні величини викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від планованих 

неорганізованих джерел викидів, які застосовуються тимчасово в період проведення 

будівельних робіт при експлуатації будівельних машин та механізмів. 

Для оцінки впливу на довкілля використовувались діючі методики розрахунків викидів 

забруднюючих речовин. 

Прогноз впливу на водне середовище, ґрунти виконаний аналітичним методом на 

основі проектної документації об’єкту планованої діяльності.  

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

основі вивчення існуючого стану району розміщення планованої діяльності і ступеня впливу 

на компоненти розглянутих середовищ. 

Рішення проблеми охорони навколишнього природного середовища полягає у 

виявленні можливих джерел впливу на навколишнє середовище, складу і кількості 

забруднювальних речовин і, відповідно, визначенні комплексу заходів, які зводять до 

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

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%95%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Аналіз впливу на довкілля об’єкту планованої діяльності – будівництво 

берегоукріплення та пірсу показує, що протягом провадження планованої діяльності 

очікується допустимий вплив на повітряне середовище, геологічне середовище, водне 

середовище, ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у сфері поводження з 

відходами, прийнятний вплив на стан флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, 

матеріальні об’єкти, ландшафт та позитивний вплив на соціально-економічні умови. 

В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної 

характеристики району місця провадження діяльності, фонових концентрацій - надані 

Чернігівським обласним центром з гідрометеорології, Департаментом екології та природних 

ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, також відомості Доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2019 рік та Екологічного 

паспорту Чернігівської області 2019 року. 

 

7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ 

ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (за 

можливості) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ. 

 

Спираючись на вище викладену оцінку впливів робіт із здійснення комплексу заходів 

щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці 

загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу на території Деснянської селищної 

ради Козелецького району Чернігівської області передбачається комплекс охоронних, 

захисних, відновлювальних та компенсаційних заходів, які спрямовані на забезпечення 

нормативного стану навколишнього середовища, його покращення та попередження 

екологічних ситуацій. 

Захисні заходи: 

В процесі планованої діяльності передбачені наступні захисні заходи: 

- роботи з розробки грунту перед спорудою та розрівнювання вилученого грунту на 

березі проводити в межах визначеної території; 

- заправлення будівельних машин та механізмів  паливно-мастильними матеріалами 

здійснюватиметься за межами прибережно-захисної смуги озерно-річкової частини 

Київського водосховища; 

- забезпечення нормативних вимог шумових характеристик будівельних машин та 

механізмів; 

- установка нейтралізаторів вихлопних газів на будівельному спецавтотранспорті, 

який буде задіяний на будівельному майданчику; 

- запобігання неприпустимого забруднення поверхні землі, шляхом зберігання 

матеріалів інертного складу на виробничому майданчику в спеціальних складах; 

- з метою зниження негативного впливу будівельних робіт на біоценози водойми 

планованою діяльністю передбачається виключення проведення робіт з нерестовий період та 

в період нагулу молоді риб. 

Планувальні заходи: 

- максимальне збереження існуючого рельєфу відповідно до природних ухилів; 

- влаштування берегоукріплення та пірсу в межах суборендованої земельної 

ділянки; 

- впорядкування ділянки проведення планованої діяльності. 

Ресурсозберігаючі заходи: 

- збереження і раціональне використовування вилучених алювіальних відкладів; 

- дбайливе використання водних ресурсів; 

- виключення роботи машин та механізмів на холостому ходу; 

- проведення робіт у світлий час доби; 

- економне використання палива. 

Охоронні заходи: 

- нагляд за виконанням природоохоронних заходів; 

http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/06/docs/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_2017(%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2).doc
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/06/docs/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_2017(%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2).doc
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/06/docs/PASPORT_2017.doc
http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2141/2018/06/docs/PASPORT_2017.doc
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- контроль за дотриманням підрядною організацією під час проведення будівельних 

робіт вимог природного законодавства, нормативних документів, технічних умов і вимог 

проектної документації; 

- у разі виникнення екологічної небезпеки негайного оповіщення населення через 

органи державної влади та місцевого самоврядування, а також через засоби масової 

інформації. 

Відновлювальні заходи: 

- планована діяльність спрямована на захист земельної ділянки від підтоплень 

шляхом будівництва берегоукріплення. 

Компенсаційні заходи: 

Компенсація впливів на повітряне середовище, користування надрами, на водне 

середовище та землі проводяться згідно діючих методик розрахунків відшкодування збитків 

за користування природними ресурсами та затверджених лімітів викидів та скидів. 

 

З метою компенсації впливу будівельних робіт на біоценози водойми планованою 

діяльністю передбачається визначення очікуваного обсягу збитків рибному господарству 

України під час проведення земляних робіт на землях водного фонду та їх компенсація 

шляхом перерахування коштів до початку проведення робіт за місцем заподіяння шкоди  на 

відтворення рибних запасів. 

Розрахунок збитків, заподіяних водним біоресурсам внаслідок проведення будівельних 

робіт в лівобережжі озерно-річкової частини Київського водосховища, в адміністративному 

відношенні - за межами с. Косачівка (західна околиця) на території Деснянської об’єднаної 

територіальної громади Козелецького району Чернігівської області виконані згідно з 

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

результате строительства, реконструкции и расширения предприятий и сооружений и 

других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах», 

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

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

При підготовці Звіту, були враховані природні умови, рибогосподарська 

характеристика та інші довідкові матеріали. 

Опосередковані втрати кормової бази значно більше прямих втрат водних біоресурсів, 

що свідчить про те, що іхтіофауна озерно-річкової частини Київського водосховища зазнає 

найбільших збитків від втрат кормової бази при проведенні технологічних процесів засобами  

механізації.  

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

рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий и 

сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных 

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

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

«Підсумкова оцінка збитків приймається за максимальною з розрахованих величин втрат від 

загибелі риб або від загибелі кормових організмів, підсумовування їх не допускається». 

На підставі викладеного, для розрахунку збитків у вартісному варіанті приймаємо  

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

бази, які наведені в анступній таблиці: 

Таблиця 7.1.  

Кормові організми Розмір збитків (т) 

Планктон 0,0073 

Зообентос тимчасовий 0,0165 

Всього: 0,0238 

 

Розрахунок збитків водних біоресурсів у вартісному виразі. 

 

Сума компенсаційних коштів визначається для загального розміру втрат рибних запасів 

0,0238 т (тимчасові збитки).  
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Розрахунки збитків водних біоресурсів виконануються за формулою: 

К = М х КПИТ х Кек.ефект. х Т  

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

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

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

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

Т - час негативного впливу (1 рік для планктону, 3 роки для бентосу). 

 

Для визначення тимчасових збитків у вартісному виразі та суми компенсації втрат 

рибогосподарському господарству використовуємо відомості Українського державного 

інституту «УКРРИБПРОЕКТ» Державного агентства рибного господарства України                 

№ 2-4.4-17/3341-20 від 03.06.2020 та № 01/232 від 18.12.2018. 

 

Ділянка виконання робіт знаходиться в зоні Поліссся, для визначення питомих 

капіталовкладень використовується проект-аналог «Рыбопитомник озерно-товарного 

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

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

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

коефіцієнт економічної ефективності рибництва 0,06. 

 

З урахуванням індексу зміни ринкової вартості будівельних робіт до їх ринкової 

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

капіталовкладення на 1 т риби-сирцю промповернення становлять 636,30 тис. гривень (без 

ПДВ). 

Результати розрахунків суми компенсаційних коштів зведені в таблицю. 

Таблиця 7.2. 

Види збитків Розмір збитків, т Час негативної 

дії, рік 

Вартість  

1 т риби-

сирця 

 

Сума компенсаційних 

коштів,  

тис. грн 

(без ПДВ) Планктон 0,0073 1 636,30 грн. 0,279 

Бентос тимчасовий. 0,0165 3 1,900 

Разом 0,0238 - 2,179 

Разом з ПДВ,  

- у тому числі БР 

   2,615 

1,579 

 

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО 

РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 

ПОМ`ЯКШЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ НА 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ. 

 

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

виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу планованої діяльності на 

довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається. 

Для зменшення ризиків вразливості планованої діяльності щодо на довкілля, в т.ч. у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій передбачені наступні запобіжні заходи. 

При виконанні будівельних робіт забороняється: 

- скиданя в водойму та на поверхню земельної ділянки в межах прибережної 

захисної смуги, водоохоронної зони стічні води від миття автотранспорту, виробничі, 

побутові та інші види рідких відходів; 

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

створювати негативний вплив на прибережну захисну смугу Київського водосховища та саме 

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

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

- створення завалів та перегородження заток водосховища, руйнування берегів, 

провадження будівництва ставів та каналів; 

- здійснення забору води з водосховища для потреб виробничого та госпопобутового 

характеру (без оформлення дозволу на спеціальне водокористування); 

- здійснення видобування гравійно-піщаної суміші з Київського водосховища, за 

виключенням проведення заходів протиповеневого характеру; 

- виконання робіт в руслі водосховища в період нересту риби. 

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

- виконання робіт з ремонту будівельних машин та механізмів на спеціально 

відведених і обладнаних для цього майданчиках в межах підрядної організації; 

- заправлення будівельної спецавтотехніки на територіях автозаправних станцій або 

на виробничому майданчику підрядної організації, недопущення заправлення авто 

спецтехніки в межах прибережно-захисної смуги Київського водосховища; 

- недопущення влаштування сміттєзвалищ. 

З метою зменшення негативних наслідків будівництва на екологічний стан водойм 

планованою діяльністю передбачається дотримання вимог: 

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

прийнятого Постановою Верховної Ради України від 25 червня 1991 р. №1268-ХІІ; 

- ст. 9 та 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів», п.п. 50, 51 «Тимчасового порядку ведення рибного 

господарства і здійснення рибальства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 вересня 1996 р. № 1192 - до початку будівельних робіт представити в 

Управління Держагенства рибного господарства у Чернігівській області проектну 

документацію планованої діяльності та Звіт з ОВД; 

- з метою компенсації впливу будівельних робіт на біоценози водойми під час 

проведення земляних робіт на землях водного фонду - перерахування компенсаційних 

коштів до початку проведення робіт за місцем заподіяння шкоди для відтворення рибних 

запасів у сумі 2,615 тисяч гривень (разом з ПДВ); 

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

Заходи спрямовані на запобігання та пом’якшення можливих надзвичайних ситуацій 

дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у випадку її 

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

матеріальні цінності. 

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (технічних недолікив) ВИЯВЛЕНИХ 

У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. 

 

При підготовці Звіту з ОВД були виявлені труднощі, які стосуються вибору критеріїв 

оцінки та їх ранжування за ступенем важливості по кожному із факторів впливу. 

На даний час є потреба у забезпеченні роботи з підготовки Звіту з ОВД стандартами  та  

нормативно-методичними документами, які б стосувались питань комплексного 

прогнозування впливу планованої діяльності на довкілля, проведення оцінки за видами 

впливів. 

При підготовці Звіту з ОВД були використані дані та відомості: 

- Технічного звіту з інженерно-геологічних вишукувань, які виконані ТОВ 

«ГЕОЦЕНТРПРОЕКТ» у 2017р., 

- Топографічних планових матеріалів ділянки виконання робіт розроблені «ФОП 

Ровник К.М.»; 

- Проекту «Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від 

підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га 

берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада 

Козелецького району Чернігівської області», який розроблений ТОВ «ЕКОБЕРЕГ ЛТД»  у 

2019 році. 
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10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності № 20204275712), що підлягає оцінці впливу на 

довкілля опубліковано в засобах масової інформації: 

- Газета «Новини Придесення» № 17 (8388) від 22.04.2020 (копія представлена у 

додатку 21); 

- Газета «Голос Чернігівщини» № 17 (151) від 23.04.2020 (копія представлена у 

додатку 22). 

Також Повідомлення про плановану діяльність що підлягає оцінці впливу на довкілля 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності                              

№ 20204275712), розміщено на дошках оголошень та інформаційних стендах: 

- Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області, копія 

Акту про розміщення Повідомлення представлена у додатку 23, фотофіксація представлена у 

додатку 24; 

- В с. Косачівка Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської 

області, копія Акту про розміщення Повідомлення представлена у додатку 25, фотофіксація 

представлена у додатку 26; 

- на сайті уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля – 

Департамента екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. 

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

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

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

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

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (лист 

№ 06-07/1519 від 18.05.2020) повідомляє, що протягом 20 робочих днів з дня офіційного 

оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, щодо здійснення комплексу заходів 

щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці 

загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної 

ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівської області 

(реєстраційний номер справи 20204275712 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) 

зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації від громадських організацій та окремих громадян до Департаменту                                     

не надходили, копія представлена у додатку 27). 
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11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

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

планованої діяльності в період підготовчих та будівельних робіт, очікується допустимий 

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

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

та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. 

Значного негативного впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності 

щодо здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та 

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

(місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району 

Чернігівської області) - не передбачається. 

Враховуючі вищезазначені результти оцінки впливів передбачається програма 

моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої 

діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів. 

 

У процесі проведення робіт влаштування берегоукріплення передбачається проведення 

моніторингових спостережень за підтриманням нормативного стану довкілля (дотримання 

гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне та техногенне 

середовище) на території зони впливів об’єкту. 

Моніторинг стану навколишнього середовища в районі впливу об'єкта є 

найважливішим інструментом, що підтримує керування екологічною безпекою, і може 

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

об’єктом.  

До основних завдань моніторингу належить: 

- нагляд за виконанням природоохоронних заходів; 

- контроль за дотриманням підрядною організацією під час проведення робіт по 

берегоукріпленню вимог природного законодавства, нормативних документів, технічних 

умов і вимог проекту; 

- оповіщення населення у разі виникнення екологічної небезпеки через ЗМІ. 

 

У зв’язку з відсутністю значного негативного впливу планованоюї діяльності 

моніторинг в період експлуатації, для узгодження вжиття додаткових заходів і дій із 

запобігання, уникнення, зменшення, усунення, обмеження впливу планованої діяльності               

не передбачається. 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, 

РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ. 

 

Замовником робіт з є Товариство з обмеженою відповідальністю «АКЦЕНТ 

ПРОДАКШН», який діє в інтересах Гудзенка Валерія Миколайовича на підставі договору 

комісії від 01.04.2020 року. 

Планована діяльність - здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки 

від підтоплень та будівництво на земельній ділянці (з кадастровим номером 

7422083900:21:316:0004) загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; 

місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району 

Чернігівської області.  

Земельна ділянка провадження планованої діяльності розташована: 

- в адміністративному відношенні - за межами с. Косачівка (західна околиця) на 

території Деснянської об’єднаної територіальної громади Козелецького району Чернігівської 

області; 

- в лівобережжі озерно-річкової частини Київського водосховища; в межах його 

прибережної захисної смуги (ПЗС), на землях водного фонду, на яких діє режим обмеженої 

господарської діяльності у відповідності з вимогами Земельного кодексу України. 

Право власності на земельну ділянку належить Чернігівській обласній адміністрації. 

За Договором суборенди земельної ділянки від 29.01.2018 року земельна ділянка, 

передана: суборендодавцем громадянином Кобилянським Олександром Васильовичем 

(паспорт серії НК 033767, виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області 

20.02.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1998417470)                                                                                                         

суборендарю громадянину Гудзенко Валерію Миколайовичу (паспорт серії АЕ 847031, 

виданий Павлоградським МВУМВС України в Дніпропетровській області 22 жовтня 1997 р., 

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2046814735)                                                 

в суборенду. 

Згідно п. 8.3 договору суборенди від 29.01.2018 - права Суборендаря: 

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов Договору; 

- здійснювати комплекс берегоукріплювальних робіт, будівництво 

берегоукріплювальних споруд в порядку, визначеному законодавством України; 

- замовляти проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної 

захисної смуги, проект землеустрою щодо впорядкування водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг і смуг відведення в порядку, визначеному законодавством України; 

- виступати замовником технічної документації (проектів) із землеустрою щодо 

поділу та об'єднання земельних ділянок. 

Берегоукріплення – є комплекс робіт зі зміцнення та захисту прибережної лінії 

природних і штучних водойм від підмиву, обвалу і ерозії берегового схилу під впливом течії 

та хвиль, а так само розмиву зливовими потоками. 

Форма та конструкція - пірс-набережна, який влаштовується вздовж берега; 

призначення «пірсу-набережної» - використання суборендарем в особистих цілях: 

відпочинок, прогулянки.  

З метою захисту берегу зазначеної земельної ділянки від руйнування хвилями та течією 

планованою діяльністю передбачається влаштування вертикальної підпірної стінки, а саме:  

- вирівнювання поверхня землі,  

- вдавлювання шпунту на проектну глибину близька 5 м,  

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

опалубки, 

- розчищення дна зі сторони водосховища до берегоукріплювальної споруди; 

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

полосі відведення берегоукріплювальної споруди). 

Планована діяльність спрямована на зміцнення берегової лінії, запобігання 

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

Всі роботи передбачається виконувати з дотриманням норм і обмежень встановлених 

чинним законодавством з охорони навколишнього природного середовища, безпеки і 

охорони праці, безпеки руху, санітарно-гігієнічних та протипожежних заходів. 
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Аналіз проведеної оцінки впливів на довкілля свідчить про те, що в процесі планової 

діяльності очікуються впливи на повітряне, водне та ґрунтове і геологічне середовища. 

На повітряне середовище 
Роботи щодо будівництва берегоукріплення і пірсу (земляні роботи) не передбачають 

стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

Спеціальна техніка (екскаватор, бульдозери, віброзаглиблювач), які працюють на 

рідкому паливі є джерелом утворення забруднюючих речовин: азоту діоксиду, оксиду 

вуглецю, вуглеводнів граничних, інш. 

Викиди забруднювальних речовин при роботі двигунів внутрішнього згорання 

будівельних машин та проведенні зварювальних робіт є технологічно-залповими, 

виконуються по виробничій необхідності та не здійснюють суттєвого впливу на стан 

атмосферного повітря, не формують в приземному шарі атмосфери концентрацій, які б 

перевищували граничнодопустимі значення. 

Викиди забруднювальних речови в атмосферне повітря – в межах встановлених ГДК 

населених місць. 

Проведеними розрахунками встановлено, що на період проведення робіт з будівництва 

берегоукріплення та пірсу існуюча акустична ситуація не буде погіршена і спеціальних 

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

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

час, які створюються будівельними машинами та механізмами не будуть перевищувати 

допустимі величини.  

На ґрунтове та геологічне середовище 
Передача земель водного фонду у власність не передбачена. 

За даними інженерно-геологічних вишукувань поверхня майданчика будівництва 

представлена пісками алювіальними (мілкими, кварцовими, пухкими, насиченими водою, з   

домішкою органічних речовин, сірувато-чорними). 

Заходи щодо збереження рослинного шару грунту не потребуються, у зв`язку з його 

відсутністю. 

З метою здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень 

та захисту берегу зазначеної земельної ділянки від руйнування хвилями та течією 

планованою діяльністю передбачається влаштування вертикальної підпірної стінки, а саме:  

- Будівництво котловану – вирівнювання поверхні землі по трасі шпунтової стінки 

на висоту низу верхової будови  - відмітка 103,00 м; 

- Вдавлювання шпунту на проектну глибину – відмітку 97,80; 

- Влаштування верхової будівлі (монтаж арматурних сіток, встановлення опалубки, 

заливка бетону та зняття опалубки) – оздоблення берегоукріплювальної споруди 

(вертикально вдавлених шпунтів) по верху протяжністю L=53,74 м; 

- Розчищення дна з боку водосховища до берегоукріплювальної споруди; 

- Планування грунту, вилученого при розчищенні дна з боку водосховища до 

берегоукріплювальної споруди у полосі відведення берегоукріплювальної споруди (b=20 м). 

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

Планується вилучення грунту (піску) при розробці перед берегоукріплювальною 

спорудою та при влаштуванні верхньої будови з наступним його розрівнюванням та 

плануванням у полосі відведення берегоукріплювальної споруди (b=20 м) шаром 0,3 м, та 

використання на зворотну засипку при влаштуванні верхової будови. 

Газові викиди не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. 

При здійсненні робіт утворення неорганізованих забруднених стоків, які можуть 

потрапити у ґрунт, не передбачається.  

Таким чином, забруднення ґрунтів і підземних вод відходами діяльності повністю 

виключено. 

На водне середовище 
Роботи з влаштування берегоукріплення та пірсу не пов’язані з витратами води для 

виробничого процесу. 

Вплив на водне середовище відбувається при розробці грунту перед 

берегоукріплювальною спорудою (в межах акваторії озерно-річкової частини Київського 

водосховища), чим збільшується мутність води, яка незначно перевищуватиме природний 
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стан водного об’єкту. 

Планована діяльність не припускає скидання забруднених стічних вод в поверхневий 

водний об’єкт, а також в підземні водоносні горизонти.  

Скаламучена вода після завершення робіт та розбавлення її природним стоком 

повернеться до початкового стану річки. 

Запланована діяльність не порушує ландшафт, не викликає змін основних елементів 

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

екзогенних явищ штучного, техногенного походження. Сучасних фізико-геологічних 

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

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

впливу на рослинність та тваринний світ викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря.  

Вплив викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря планованої діяльності на 

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

організації, зміні таксономічної і екологічної структури зважаючи на незначні викиди 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу. 

Негативний вплив господарської діяльності для птахів найбільше проявиться у 

шумовому забруднені та порушенні їх традиційного гніздування.  

Основним негативним впливом для них є зменшення місць перебування, шум від 

роботи механізмів та агрегатів, а також небезпека від працюючих механізмів. 

Таким чином, на тваринний світ запланована діяльність здійснює опосередкований 

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

будівництва берегоукріплення та пірсу. 

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

передбачена компенсація втрат водних біоресурсів, також до початку робіт замовнику 

планується представлення в Управління Держагенства рибного господарства у Чернігівській 

області проектну документацію планованої діяльності. 

 

Оцінка впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище та детальна оцінка 

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

навколишнє середовище не будуть перевищувати нормативні показники по кожній складовій 

довкілля в результаті технічних, природоохоронних, ресурсозберігаючих заходів.  

Запропоновані рекомендації мінімізують вплив на довкілля без перевищення 

допустимих та встановлених норм.  

Дотримання цих вимог, а також проведення постійного нагляду та контролю за 

технологічним процесом і своєчасне впровадження протидіючих стабілізуючих чи 

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

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

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

Транскордонний вплив не передбачається. 

Кумулятивний вплив об’єкту щодо будівництва берегоукріплення і пірсу на земельній 

ділянці на території Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області                

є допустимим. 

 

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

здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво 

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

місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району 

Чернігівської області очікується допустимий вплив на повітряне, водне, геологічне 

середовища, ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у сфері поводження з 

відходами, прийнятний вплив на стан фауни, флори, іншого біорізноманіття, 

відсутність впливу на кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафт та 

забезпечить зміцнення та захист прибережної лінії. 

Вплив на компоненти довкілля в процесі провадження планованої діяльності є 

контрольованим, в межах чинного законодавства та нормативних показників. 
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13. Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів 

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

 

• Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року №2059-VIII; 

• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 року №1264-XII; 

• Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 21.06.2001 року №2556-

ІІІ; 

• Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р, №187/98-ВР; 

• Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя 

населення» від 24.02.1994 року №4004—XII; 

• Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 

22.02.2002 року №2918-ІІІ; 

• Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 року №962-ІV; 

• Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. №2245-ІІІ; 

• Водний Кодекс України  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, 

ст.189, зі змінами); 

• Земельний кодекс України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, 

ст.27)  зі змінами; 

• Постанова КМУ від 13.12.2017 р. №1026 «Про затвердження Порядку передачі 

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

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

• Постанова КМУ  від  13.12.2017 р.  № 989  «Про  затвердження  порядку  

проведення  громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»; 

• Постанова КМУ від 13.12.2017 р. №1010 «Про затвердження критеріїв визначення 

планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення 

розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»; 

• ДБН В.1.1 -24- 2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 

затоплення; 

• ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія; 

• Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та 

обмеження не надаються, затверджений Наказом №289 Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 року; 

• Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів,  

затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 за № 173 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404. ДСП-173-96;  

• Наказ Міністерства охорони здоров`я України № 52 від 14.01.2020, щодо 

встановлених гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБУВ) забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі населених  місць.  Гігієнічний  норматив  ГН  2.2.6.-184-2013,  Київ,  

2013  рік.  Державна санітарно-епідеміологічна служба України; 

• «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 

джерел», затверджених  наказом  Міністерства  охорони  навколишнього  природного  

середовища України № 309 від 27.06.2006 року; 

•  «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86»; 

• Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами. Український науковий центр технічної екології. Донецьк, 

2004 рік; 



• «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», 
ВАТ «УкрНТЕК» (1999), узгоджено Мінекобезпеки України та затверджено Держкомстату 
України;

• «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов» (Минстройматериалов, 1985, ЗАО 
«НИПИОТСТРОМ»),

• Методичні рекомендації «Оцінка ризику для здоров'я населення від 
забруднення атмосферного повітря», затверджені наказом МОЗ України № 184 від 
13.07.2007 року;

• Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, 
газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів», Інститут 
гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, м. Київ, 2003 р;

• «Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате 
строительства, реконструкции и расширения предприятий и сооружений и других объектов и 
проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах», утвержденная 
Министерством рыбного хозяйства СССР 18.12.1989г., яка є чинною відповідно до 
Постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ;

• Класифікатор відходів. ДК 005-96. Затверджений і введений в дію наказом 
Держстандарту від 8.02.1996 №89. Довідково-методичні настанови щодо застосування 
ДК005-96 «Класифікатор відходів»; Державний комітет України по стандартизації 
метрології та сертифікації;

• «Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернігівської області 
станом на 01.01.2019 року», складеного Департаментом екології та природних ресурсів 
Чернігівської ОДА;

• Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області 
за 2019 рік;

• Екологічний паспорт Чернігівської області 2019 рік.

Виконавець звіту з оцінки впливу на довкілля 
Інженер-проектувсиїьник)
(кваліфікаційний сертифікат с. АР №  013412)

’ А. Ли
м.п.

Ч і -  -  ,,
(Підпис) . :

Лисницька Катерина Миколаївна
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УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

вул. Коцюбинського, 70, м. Чернігів, 14000, тел./факс: (0462) 67-62-63, е-таі1:с1ки11:_роз1@с§.gov.ua, 
сайт:\¥шш.dkult.cg.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 02231672

У Я е & ЛМ Р  № На № _ _ _ _ _  від

ПП «Проектно-Аудиторська фірма ЕКОТОН»

Про надання інформації

Департамент розглянув лист ПП «Проектно-Аудиторська фірма 
ЕКОТОН» від 24.04.2020 № 18/2020 щодо наявності об’єктів культурної 
спадщини в межах об’єкта планової діяльності -  будівництво берегоукріплень і 
пірсу на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га на території 
Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області для 
розробки Звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та надає наступну 
інформацію.

Суцільне археологічне обстеження зазначеної земельної ділянки в 
існуючих межах не проводилося.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. ЗО, п. 2 ст. 37 Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» орган виконавчої влади у сфері охорони 
культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної 
спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку 
діяльність, що створює їм загрозу.

З огляду на викладене вище, Звіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД) 
об’єкту планової діяльності повинен містити обмеження, які унеможливлять 
руйнування чи знищення об’єктів культурної спадщини, а саме:

Е Обов’язкове проведення археологічної розвідки території земельної 
ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельної ділянки 
у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

2. Визначення меж території археологічного об’єкта, у разу його 
виявлення, з їх координуванням.

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на об’єкт культурної 
спадщини для забезпечення його належної охорони і використання відповідно 
до вимог чинного законодавства (ст. 23 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини»).
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4. Заборона приватизації земельних ділянок під об’єктами археології
(ст. 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист
Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, лист Міністерства культури 
України від 19.05.2011 № 344/22/15-11).

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у 
випадку планування будівництва у межах об’єкта археології (ст. 37 Закону 
України «Про охорону культурної спадщини»).
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ Е(ЕНТР 

«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ» 

ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12, тел. (044) 337-59-27

ВИСНОВОК
за результатами наукового археологічного дослідження

№ 661-в/24-20 від «23» липня 2020 року

1. Замовник: гр. Гудзенко Валерій Миколайович
2. Підстави проведення робіт: договір на проведення археологічної 

розвідки (попередніх археологічних робіт) № 220-24-20 від «19» червня 2020 р.
3. Об’ єкт дослідження: ділянка площею 0,065 га для будівництва 

берегоукріплювальної споруди, що розташована в межах земельної ділянки з 
кадастровим № 7422083900:21:316:0004 на території Деснянської селищної ради 
Козелецького району Чернігівської області.

4. Загальна характеристика ділянки на час проведення дослідження: 
ділянка частково задернована, частково забудована.

5. Вид проведеного дослідження: археологічна розвідка (попередні 
археологічні роботи) та шурфування.

6. Результати проведеного дослідження: на території західної частини 
земельної ділянки площею 0,065 га, в межах якої планується проведення робіт з 
берегоукріплення, археологічні матеріали не виявлені.

7. Висновок: на території ділянки площею 0,065 га для будівництва 
берегоукріплювальної споруди в межах земельної з кадастровим № 
7422083900:21:316:0004 на території Деснянської селищної ради Козелецького 
району Чернігівської області культурний шар не виявлений.

Разом із тим повідомляємо, що згідно із статтею 36 Закону України „Про охорону
культурної спадщини , у випадку виявлення знахідок археологічного чи історичного 
характеру під час проведення земляних робіт на вказаній ділянці, виконавець робіт 
зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган 
охорони культурної спадщини Чернігівської області -  Департамент культури і туризму, 
національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації та орган місцевого 
самоврядування, на території якогодхроводяться земляні роботи.

8. Додатки: схеми на

Регіональний
заступник директорах, А О. Савченко
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План земельної ділянки з кадастровим № 7422083900:21:316:0004
на території Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області.
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

м. Чернігів « б О  » листопада2017 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (далі - Орендодавець), в особі директора Департаменту 
економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації Свириденко Юлії Анатоліївни, яка діє 
відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на підставі довіреності від 09.10.2017 №02- 
06/5245 з однієї сторони, та громадянин України КОБШІЯНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ (далі -  Орендар), 
паспорт серії НК 033767, виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області 20.02.1996 р., 
ідентифікаційний номер 1998417470, з другої сторони, на підставі розпорядження голови Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 14.06.2017 р. №275 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки» уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби з кадастровим номером 
7422083900:21:316:0004, яка розташована за межами населеного пункту на території Косачівської сільської ради (нині 
- Деснянської об’єднаної територіальної громади) Козелецького району Чернігівської області.

2. ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ
2.1. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,3704 га.
2.2. На земельній ділянці відсутні розміщені об’єкти нерухомого майна, а також інші об’єкти інфраструктури.
2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить 4.205,41 грн. (чотири 
тисячі двісті п’ять гривень, 41 коп.).
2.4. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному 
використанню.
2.5. Особливостями об’єкту оренди є обмеження у здійсненні господарської діяльності:
2.5.1. Земельна ділянка розташована в межах прибережно захисної смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах;
2.5.2. Зона дії обмеження визначена даними, які внесені до державного земельного кадастру;
2.5.3. Використання чистини земельної ділянки, на якій встановлена охоронна зона здійснюється з дотриманням вимог, 
визначених ст. 60 Земельного Кодексу України та ст. 88 Водного кодексу України.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Договір укладено на 49 (сорок дев’ять) років.
3.2. Після закінчення строку дії Договору Орендар за умови належного виконання обов’язків, відповідно до умов 
цього Договору та вимог чинного законодавства України, має переважне право на його поновлення на новий строк. У 
цьому разі Орендар зобов’язаний письмово (листом -  повідомленням) повідомити Орендодавця про намір 
продовжити його дію не пізніше ніж за ЗО (тридцять) днів до закінчення строку дії Договору.
3.3. При поновленні Договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення 
домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов Договору переважне право Орендаря на укладення 
Договору оренди землі на новий строк припиняється.
3.4. Факт продовження дії договору засвідчується рішенням Орендодавця.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА
4.1. Орендна плата справляється у грошовій формі.
4.2. Орендна плата складає 420 грн. 54 коп. (чотириста двадцять гривень, п’ятдесят чотири копійки) на рік.
4.2.1. Відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розрахунку орендної плати складає 10% 
(десять відсотків).
4.3. Орендна плата сплачується на рахунок місцевого бюджету Деснянської селищної ради Козелецького району 
Чернігівської області.
4.4. Обчислення розміру орендної плати за користування земельною ділянкою здійснюється з урахуванням її цільового 
призначення та коефіцієнту індексації, визначеного законодавством.
4.5. За користування земельною ділянкою в наступних періодах в межах строку дії Договору орендна плата вноситься 
щомісячно не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним з дня початку нового періоду користування, а в разі 
визначення податковим законодавством інших строків (періодів) внесення плати за землю, - відповідно до вимог 
Податкового кодексу України.
4.6. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі: , 
зміни умов господарювання, передбачених договором;
зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни 
коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами; 
зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 
в інших випадках, передбачених законом.
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гі-:лар не звільняється від сплати орендної плати в разі тимчасового не використання земельної ділянки, 
різі визнання у судовому порядку Договору оренди землі недійсним отримана орендна плата за фактичний

• : гендн землі не повертається.
5 газі невнесення орендної плати в строки, визначені цим Договором, справляється пеня у розмірі подвійної
• гної ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Земельна ділянка передається в оренду для сільськогосподарського використання.

: 1 Цільове призначення земельної ділянки - для сінокосіння та випасання худоби.
: орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов Договору та вимог чинного
і ■: нодавства.

г - Орендована земельна ділянка повинна використовуватись способами, що не суперечать екологічним вимогам, не 
: “ -екати забруднення радіоактивними і хімічними речовинами, та дотримуватись вимог законодавства про охорону 
г з кілля. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і Грунтів понад встановлені гранично 
: ■ стимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.
-- : Земельна ділянка використовується у відповідності до правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
- Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно :

\ якому він одержав її в оренду.
; гендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану 
і-: право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному Сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди пр< 

: ггмір відшкодування, спір розв’язується в судовому порядку.
т 2 Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення стану земельної ділянки, які неможливі 
; докремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
- 3. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, н
- длягає відшкодуванню.
-. д. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання орендодавцем зобов’язані 
передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
- фактичні витрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договор
- гендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права
- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.
“ : Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

7. ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
М  На орендовану земельну ділянку встановлені обмеження щодо використання, відповідно даних, внесених з 
Державного земельного кадастру.
_ 2 На орендовану земельну ділянку не встановлені обтяження та інші права третіх осіб, крім обтяжень, встановлен:
: економ
'  3. Передача в суборенду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та і н ші  

грав третіх осіб на цю ділянку.
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8. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
З і Права Орендодавця.
8 і.1 Орендодавець має право вимагати від Орендаря:
- використання земельної ділянки за цільовим призначенням на умовах встановлених цим Договором та в меж. 
законодавства України;
- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів;
- дотримання режиму санітарно -  захисних зон, особливого режиму використання земель та територій, що особи: : 
'■хороняються:
- своєчасного внесення орендної плати;
- зільного доступу до земельної ділянки;
- відшкодування збитків унаслідок погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділян- 
Розмір збитків визначається Сторонами Договору. У разі недосягнення Сторонами згоди про розмір відшкодував - 
збитків спір вирішується у судовому порядку;
- з разі розірвання Договору з ініціативи Орендаря, вимагати від Орендаря відшкодування упущеної вигоди у роз' : 
сз ми орендної плати за шість місяців, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших ос::
• кладання Договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірв_ - 
Договорм було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням Орендодавцем договірних зобов’язань;
- контролювати використання земельної ділянки орендарем у відповідності до цього Договору.
8.2 Обов'язки Орендодавця:
- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам Договору оренди;
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- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою за цільовим 
призначенням;
- попередити Орендаря про відомі Орендодавцеві особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процес: 
її використання можуть спричинити екологічно-небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення 
стану самого об'єкта оренди;
- дотримуватись інших умов визначених цим Договору.
8.3. Права Орендаря:
- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов цього Договору;
- здійснювати комплекс берегоукріплювальних робіт, будівництво берегоукріплювальних споруд в порядку, 
визначеному законодавством України:
- замовляти проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги, проект 
землеустрою щодо впорядкування водоохоронних зон. прибережних захисних смуг і смуг відведення в порядку, 
визначеному законодавством України:
- без письмової згоди Орендодавця, передавати земельну ділянку іїї частину) в суборенду без зміни цільового 
призначення;
- виступати замовником технічної документації (проектів із земле;-строю щодо поділу та об'єднання земельних 
ділянок;
- на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом.
8.4. Обов’язки Орендаря:
- використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового лгозначення та умов Договору, дотримуючись при 
цьому вимог чинного земельного, екологічного законодавства, законодавства про охорону довкілля, державних 
стандартів, норм і правил. Не допускати, під час здійснення господарське! діяльності забруднення земельної ділянки 
зілісактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водам:--:, захитати її від водної та вітрової ерозії;
- виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження; в обсязі, передбаченому законом або 
а-стозором оренди землі;
- дотримуватись режиму використання земель згідно цільового призначення та зилу у гідь;
- їегігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошу вальних : осу шу вальних систем;
- -е допускати погіршення якості та стану земельної ділянки. Захистити земельну ділянку від руйнування внаслідок 
_ з з. підтоплень, розмивань, ерозії гру нту тощо, в т.ч. шляхом вжиття заходів із берегсу кріплення.

- -іієчасно сплачувати орендну плату в порядку встановленому цим Договором:
- своєчасно проводити нормативну грошову оцінку земельної ділянки у терміни, визначені законодавством України;
- с... здійсненні то сг.одарсвк-;. діяльності не допускати погіршення корисних властивостей земельної ділянки;
- тнсту дати д: •естету, вання земельною ділянкою після реєстрації права оренди: в Державному реєстрі речових прав

- •-* те - - ; строк після державної реєстрації права користування земельною ділянкою надати копію Договору 
з _ : ; д о р г а н у  державної податкової служби;
- здійснювати інші обов’язки, які встановлені для орендарів земельних ділянок Земельним кодексом України, Законом 
України «Про оренду землі», Законом України «Про охорону земель», іншими актами законодавства України;
- після закінчення строку Договору повернути земельну ділянку Орендодавцю в належному стані в порядку, 
встановленому Договором.
8.5. Право оренди земельної ділянки, що встановлюється згідно цього договору, не може бути передано Орендарем у 
заставу або внесено до статутного капіталу.

9. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ 
АБО ПОШ КОДЖЕННЯ О Б’ЄКТУ ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ

9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе Орендар.

10. СТРАХУВАННЯ О Б’ЄКТУ ОРЕНДИ
10.1. Згідно з цим договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього Договору.
10.2. Страхування об’єкта оренди не здійснюється.
10.3. Сторони звільняються від обов’язків щодо страхування об’єкта оренди.

11. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
1 І . І. Зміни умов Договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою Сторін.
11.2. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору, спір розв'язується у су довому порядку.
11.3. Дія Договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- придбання Орендарем земельної ділянки у власність;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності в порядку, встановленому законом.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
11.4. Дія Договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою Сторін;
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рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених 

договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно 
перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
11.5. Розірвання Договору оренди землі в односторонньому порядку допускається у разі:
- не внесення орендної плати за користування земельною ділянкою протягом трьох місяців підряд;
- відмови у перегляді орендної плати (п. 4.6 цього Договору).
11.5.1. Розірвання в односторонньому порядку здійснюється шляхом прийняття Орендодавцем відповідного рішення. 
Завірена копія цього рішення надсилається до Орендаря та державного реєстратора речових прав для припинення дії 
речового права (право користування земельною ділянкою).
11.5.2. Правовідносини вважаються припиненими або розірваними з моменту настання відповідної події або/та 
внесення відповідних даних до бази даних державної реєстрації речових прав.
11.6. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи не є підставою для зміни умов або 
розірвання договору.
11.7. Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - Орендаря, засудження або обмеження її 
дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку 
разом з Орендарем.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
12.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до закону та 
цього Договору.
12.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення 
сталося не з її вини.
12.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце 
під час дії Договору.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами.
13.2. Право користування земельною ділянкою виникає з дня державної реєстрації речового права на нерухоме майно.
13.3. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться 
Орендодавця, другий - в Орендаря.

Орендодавець

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7
Код ЄДРПОУ: 00022674
Тел.(0462) 67-50-24,
ф.(0462) 675070

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Орендар

КОБИЛЯНСЬКИЙ ОЛЕКСА 
паспорт серії: НК 033767,
УМВС України в Чернігівській 
Ідентифікаційний номер 19984

17024, Чернігівська область, Козелець 
смт. Десна, вул. Довженка, 42а, кв. 52.

Ю.А.Свириденко

ПІДПИС СТОРІН

О.В.Кобилянський
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B14Tflf
3 AeprraBHoro 3eMeJbHor-o KaAacrpy lpo 3ervreJrbuy AirrHny

Hovep Burtrry HB-7406130652018

{ara QoprvryBaHHs 23,01 .2018
HaAaso Ha 3af,By (sauur) Tepeulenro Arr4pir.i Apxaaifioeau

22.01 .201 B, 38-99001 0309201 B

,{aHi, :a flK}TMr4 sgificHronancs nottryr in$opriaauii y [epNaeuoMy 3eMerrbuoilry naAacrpi
Ka4acrponufi uonrep 7422083900',21',316:0004
gevem,noi 4il.rrunlr

3araruni siAolaocri ilpo 3oMeJrhHy ainrHxy
Ka4acrpoeufi uor,rep 7422083900:21:316:0004
Micqe po3TaruyBaHHrr r{epniriecr,xa o6lacln, Koge,reqr,xni,r pafron, Koca'riecbxa ci,rrcrra paga
(a4rvriurcrparHBHo-
repzropian;na o.quHzqr)
{inroee rpz3HarreHHr: 01.08 !l.r cirrorociHn.rr i suracaHug xylo6r.r
Kareropi-r3exleJrb 3eunicilscsxorocnoAapcbr(oroilpr,I3HarreHH-q
Bz4 euxoplrcraHH.q rrrrt cirroxociuHq
:enrersuoi Ailsuxu
@opnaa eracHocri AepxaBHa
fl:roua ser'4eruHoi 0.3704
4ilrnxa, rexrapis
HopruarunuarporrroBa 4205.41,
ouisxa, fpuBenb

BiAorrocri npo repxaBHy peecrpauiro se\,{erbHoi 21ir.runu

to ninneAegHr 3cr\,rerrbl{trx Ai,rqnoK, 01,12.2016;TOB
T'l r.rx rexr-r oJrr ori t.4 ", E;lnrn u eq; Or e r<car r4p

Aeplr{aBHa peecrpaqir
geuemnoi .4ir-sHKIa

OpraH, xxufi Biaail leplnreoxaAacrpy y Ko:eneurxorvry pafioni
3apeeerpyBaR 3eMenlHy
AlntHKy
,{ara 4epn<anuoi 03.05.2017
peecrpauii geuen;uoi
Ainquxra

Craoperro 3a llororlrororo nporpaNrHoro ra6c:rrcqctttt.q ,{eprranttoro 3cr\icJrbroro r(a.Lta0'fl)y

Admin
Пишущая машинка
Додаток № 6.



Bi.qorr,rocri npo npaBo enacHoc'ri / npano nocrifisoro Kopr4cryBaHHt
Bn4 npaea
TnSopntaqil
npo BnacHr4KlB
(xopncrynauin)
:euelruoi Ai:r.{Hra
HafinenynauH.a
Pers i:r.{rz .4oKyMeHra,
qo noceiAqye oco6y
lloAarrcoeufi uouep
9acrra y cnilr,Hifi
eracHocti
lorynaeHr, lrrzfi
e niAc.rasoro Al.s
BnHt4KHeHHr npaBa

Aoxweur, rqo
ilocBlAr{ye [paBo

Bi.uol,rocri npo
opeHAy, cy6opeH4y

OpeH4ap
[pt:sau]e, iu'q ta no
6arrro s i/Hafi uenynauH.a
I-poua4-rHcreo
Pexei:utz AoKyMeHra,
rqo nocni4vye oco6y
llo4arronufi nonaep

Micqe npoxr.rBaHHt
lhoua:euenrsoi
gil.auxn, nepe4auoi n
opeHAy
OpraH, rqo :lificHlrs
Aepx(aBHy peecrpaqiro
per{oBofo npaBa

[ara gepNanuoi
peecrpaqii peqoBofo
npaBa
Crpor 4ii pevoeoro
rpaBa

floaeo sracuocri

9epHi rircrxa o6nacHa AepxaBHa a4rvriHicrpaqir

00022674
U1

Ko6n,rxucrnzfi Olercaunp B acHntoruu

0.3704 rer<rapia

llpuuarHnfi uorapiyc

29.tt .2017

3asarieg A.A., t{epniriscrrufi uicsrzfi

ua 49 (copox 4en'ms) porie

BiAouocri npo o6lrexreuH.s y Br4r(opr4craHHi seMenr,Hoi gil_tHnz
Bul o6uelreHl{q y llpu6epextrri saxncni cMyfr4 r3Aorx piuon, HaBr(oJro sogofinr ra Ha ocTpoBax
Br4Kopr4craHHi :euertHoi
NIJI'HKH
flroua geuerrnol 0.3704 rentapin
gh.aHrn (ii vacrznn), Ha
fiKy nourr4prcetrcl gix
g6uexeHrrl
LTB.peto 3a AofloMofoto ilporpa[4Hofo ga6e:rre.ieHnl leplrthnuoro 3cN4eJtbHot.o KaAac.rpy
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aBa I.n[.
HuKHeHHs o6MexeHH-tr

BIIKOpI4CTaHHI
sevemnoi 4ir.ruxz
[ara 4epNanuoi
p eecrp auii o 6lrextenn.s
Crpor 4ii o6vreNeunx

Bar.sr
HAAAB

lliAnuc:

M,II.

3axon
crarrr 60 3eruenrnoro Ko4excy Yr<paiHn

6e:crpoxoao

Bigorvrocri trpo oco6y, sKa ynoBHoBaxeHa HaAaBarH niAo\,rocri s

,{epNaeHoro 3eMeJrr,Horo r{aAa crpy (H orapi yc a) e i Ailo eiAHo Ao 3aKoHy,
II]O HAAANA BllT.'II- 3 BHO|O 3eMeJr6HO|O l{aAaorpy rrpo 3eMenbHy AlnrHr{y

nlAroTyBaB Ta

Creopeuo 3a AonoMofolo nporpaMHoro sa6c:ncqcrrln [eplrasnoro 3eN4clhHoro Kajlac'fl)y
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Ao:tarot Jlo Bl.tr,lry 3 lepxraanoro 3eMerbrroro KaAacrpy Trpo
3eMenbuy ginaury sia 23.01 20IB p, l'1! HB-7406130652018

Kagacrpor np"l rrr aH 3eMeJrbrroi 4ilxnxn

Ka4acrporzfi Horrae p 3eM eJrbHoi AinlHrz 7 422083 9 0 0 :2 | :3 I 6 :000 4

Macurra6 1: 1000

Crsopeuo 3a AonoMoroto uporpaMHoto sa6e:ncqcFlrrrt,{cpxaaHoro 3cl\4cJlbHoro KaAac.rpy

1I.ST /"{r -- . l_1

::.r,s r.{.+
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Пишущая машинка
Продовження додатку № 6.



Onzc uex: VN4oeHr rro3HarleHH.rr:
Bia A Ao E 3er\4n 4epNaeHoi nnacHocri;
Bia E.qo B ser\ani 4epNaeuoi eracHocri (npoisa);
Bia B 4o f sevrli gepNaaHoi uacHocri;
Bia f go A :eivrn 4epNannoi nnacHocri;

Excnlirauirr 3eMeJrbr I Hx yriAu :

Bcroro
3eMeJrr,,
rexrapin

Y rovy'{racJri sa 3eMeJrr,HHMH yrigglvr.r, reKTaprR:
Cinoxari

I 2
llnoula

geuelr,uoi
gill.imxrz,
reKraplB
0,3104

0.3704
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Bilorraocri npo oc

Cr-aopeHo 3a AonoMoforo nporpafi4Hofo :a6c:ncqcrrur f]eprrcderroro 3cMcJtLFtoro KaAacrpy

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 6.



AOt-OBtP CyEOPEHAH 3EMnl

cMT. ,qecHa ( )) cisnn 2018 poxy

KOEhnFHCbRUn OflEKCAHEP BACl4JtbOBl4q, rpoMaAnHr4H Vrpaiur, nacnopr cepiT HK 033767, euganult
Kosenequxrv PB VMBC Vxpainr e 9epnrriecurirTr o6nacri 20.02.1996 p , peecrpaqiilnufi uovep o6nixoeoi KaprKkl
nnarHilKa nogarxie: 19984'17470 (pani - Cy6oper4oAaeeqs), s o4niei cropoHLr, ra fyA3EHl(O BAnEPl14
MhKOnAl4OBh9, rpouaAFHr4H Yrpainu, nacnopr cepii AE 847031, enpanuil llaenorpa4currrvr MBVMBC VxparHr
a flninponerpoecuxifi o6nacri 22 xoarls 1997 p., peecrpaqiilnnl nouep oOniroaoi KaprKrl nnarHtaKa no4arxia:
2046814735 (gani - Cy6opex4ap), e 4pyroi cropoHt4, yKnanrt r.lefi Aoroeip npo Hr4xqeHaBeAeHe:

1. nPEEMET EOTOBOPyL Cy6openAoAaBeqb HaAae, a Cy6opeHgap npnrlvae B crpoKoBe nrarHe Kopl4cryBaHHF 3eMenbHy ArnFHKy
cinscuxorocnoAapcbKoro npfi3HaqeHHF gepxaenoi anacHocri AnF cinoxocinns ra BHnacaHHff xypo6u 3
KaAacrpoBt4M HoMepoM 7422083900:21:3'16:0004, st<a po3rauoBaHa 3a MexaMil HaceneHofo nyHKry ra repuropii
Koca.riecuKoi cinucuxoi pa4r (unHi - ,[ecnrncuroi' o6'e4nanoi repnropiarunoi rpova4r) Kosenequxoro par7ory
9eou iriacuxoI o6nacri.
2. [1paeo rilMqacoBoro Kopl4cryBannn (open4n) naneNnru Cy6open4oAaeLleei na ni4craei AoroBopy open4r sevni
ei4 30 nilcronaAa 2017 por<y, yxna4enoro uix t{epniriecuxoro OIA ra Ko6urnncbKuM O.B. (novep 3anrcy npo
inue pevoee npaBo: 23679851), sri4no nyHKry 8.3 nxoro Ko6unsHcuxnyr O.B. Mae npaBo 6es nrcuvloBoi 3rogh
ulepniriacuroi O[A, nepeAaBaru seMenbHy 4inrnry (ii vacrrny) e cy6opeH4y 6es euinn qinuoaoro npfi3HaqeHHs

2. OE'eKT CyEOPEH.qil
2.1 B opex4y nepe4aerbcn 3eMenbua ginRnxa 3aTaflbHoto nnoulerc 0,3704 ra.
22.Ha seN/enuHiti Ainnnqi ai4cyrni poeviqexio6'errr HepyxoMoro uafina, a raKox inurio6'exrr inQpacrpyxrypr
2 3. Hoplarrana fpor.roBa oqinxa 3evenuuoi 4inRxxn Ha Aary yKnaAeHHq AoroBopy craHoBr4rb 4.205,41 rpa
(vorupr rhcq.{i 4eicri n'nru fpilBeHb, 4'1 xon )
2.4. 3euenuna ginRHra, FKa nepeAaorbcl B opeHAy, He Mae He,4ontKtB, u-lo rMoxyrb nepeuKoAXarr rl
eQexrr enouy B14Kopr4craH Hto.
2.5. Oco1nvBocrnMu o6'erry cy6open4r e o6uexennr y s4iftcnenni rocnogapcuxor'ginnuHocri:
2.5 1. 3eruenuna 4innHxa posralloBaHa B Mexax npu6epexHo 3axilcHoi cMyrr B3AoBx pivor, HaBKono ao4orZril ra Ha
ocTpoBax;
2 5.2.3ona pii o6naexenHe Bt43HaqeHa AaHfiM14, sxi aneceni Ao AepxaBHofo 3eMerbHofo KaAacrpy;
2 5.3. BuropilcraHHF encruttt 3eMenbHoi 4innnxu, Ha qxift BcraHoBneHa oxopoHHa eona sgifrcnnerbcn 3 AorprMaHHFM
Bt4MoT, Bfi3HaqeHnx cr. 60 3evenunoro Ko4ercy Vxpalnu ra cr. 88 Bo4Horo KoAeKcy Vrpainr.

3. CTPOKATiAOTOBOPy
3.1 ,loroeip yKra4eHo na 48 (copox eicinlt) poxia.
3.2 [1icns saxinqeHHs crpoKy gii floroeopy Cy6open4ap 3a yMoBr4 HanexHoro BilKoHaHHfl o6oe'qsxia, ei4noai4Ho
Ao yMoB quoro ,Qoroeopy ra BilMoT rl4HHoro 3aKoHoAaBcraa Yxpai'Hrrr, Mae nepeBaxHe npaBo na fioro noHoBreHHF
Ha Hoailfr crpoK. Y quouy pasi Cy6openAap so6oe'RsaHrfi nucuMoeo (nncronlt - noeigolunentnu) noaiAorMrrh
Cy6open4ogaBqn npo navip npo4oBxl'rrLr r,toro 4iro ne nlsniu:e Hix sa 30 (rpragqnru) 4nie 4o saxinvenun crpoxy 4ir
Iorosopy.
3.3. l-1pn noHosnetHi floroeopy cy6open4ur seMni iloro yMoBr4 Moxyrb 6yrn enttineHi ea eroAoro cropiH V pasi
HeAocrrHeHHF AoMoBflenocri qogo cy6open4Hoi nnarr ra inunx icrornrx yuoa .Qoroeopy nepeBaxHe npaBo
Cy6open4apn Ha yKnaAennR,loroeopy cy6opengN seN4ni Ha Hoerfi crpoK nphnnHflerbcq.
3.4. Oaxr npoAoBXeHHn 4ii goroeopy sacei4vyerucs o6oniflbHr4M piureHnRv Cropin B nLtcbMoBoruy enrnr4i.
3.5. flpaao cy6open4u BnHVKae 3 MoMeHry AepxaBHol peecrpaqii qbofo npaBa ai4nosigno 4o 3axony VxparHr
<flpo 4epxaBHy peecrpaqio pevoenx npaB Ha HepyxoMe ruafrno ra r'x o6rRxeHb> y ,[epxaanouy peecrpi peqoBhx
npaB Ha HepyxoMe MatlHo.

4. CyEOPEHAHA nnATA
4.1 Cy5opeHAHa nflara cnpaBneerbcfl y fpouloBifi Sopui.
4.2. Cy6opeHAHa nnara cmaAae 420 rpt. 54 ron. (vorrpncra ABaALlFrb rpmBeHb, n'FrAecnr rtorlrpfi xonirxn) Ha
ol K.

4.2.1. Bigcorox ei4 HopMarilBHoI rpouoeoi oqinxn 3eMeflbHoi 4innnrcr AflF po3paxynry cy6opeH4Hoi nflarr
cKnaAae 10% (necsru eiacorxie).
4 3. Cy6opex4ua nnara cnnaqyerbcn Ha paxyHoK y 6axxiecuriil ycranoai a6o roriaxoto (ga ar6opovr
cy6open4apn).
4.4 06vficneFrHn poeuipy cy6open4xoT nnarfl 3a Kopr/cryBaHHfl 3eMenbHoro 4innHrorc sgificnrcerucr s
ypaxyBaHHFwt ii qinuoaoro npil3HaqeHHF ra xoeQiqienry inAercaqii , Bfi3HaqeHoTo 3aKoHoAaBcrBoM.
4 5. 3a KoprlcryBaHHfl 3eMerbHoro ginRHxoro B HacrynHilx nepio4ax B Mexax crpoKy gii loroeopy cy6opeugHa
nnara BHoct/TbcF t4opivuo 4o 01 rpygFtg ssirFroro poKy, a B pa3t Bn3HaLreHHF noAarKoByrM 3aKoHoAaBcrBoM rHLjrr/x
crporie (nepiogia) BHeceHHF nnarL4 3a 3eMno, - ai4noaignoAo BLiMof llo4arxoeoro KoAe'Kcy Vxpairir
4 6 Poeuip cy6opeH4Hor'nnarn nepefrf,Aaerucr qoprvno y pasi:
3MrH14 yMOB rOCnOAap|oBaHH9, ne

Cy6open4o4aBeqb

Hnx ,qoroBopoM;

Cy6open4ap
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3rviH14 fpaHhqHfix po3Mipie cy6open4Hol nflaril, BLr3HaqeHilx flo4arroerv KoAeKcoM VrpaiHur, niAailuleHxs qiFr i

rapr$ie, suin r xoeSiqieHrie iHAercaqiT, B143HaqeH ilx 3aKoHoAaBcrBoM ;

noripureunR craHy opeHAoeaFroi seMeflbHoI ginnnxu He 3 BuHn Cy6open4aps, tt1o ni4reepgxeHo AoKyMeHraMil;
suinn nopuarilBHoi rpoluoBoI or]inxr 3eMerbHoi ginnnxn;
s iHLUr4x BilnaAKax, nepeg6avenrx saKoHoM.
4.7. Cy6opeHAap He esinsrRerucn aig cnnarn cy6opengnoi nnaru e paei TfiMLracoBoTo He BuKopr4craHHF
seNrenuHoi AiflFHKr4.
4.8. y pasi areHauHe y cyAoBoMy nopFAKy floroeopy cy6opex4r aevni He4irZcHilM orpr4MaHa cy6opeHgHa nnara
aa $arrrvHufi crpor cy6open4r seN4ni Fre noBepraerbcq.
4 9. B paei HeeneceHHn cy6opeHAHol nnaril B crpoKkr, sr4sHa.reHi quu floroaopoM, cnpaBllcerbcn neHF y poauipi
o6rixoeoi craBKil HEY ei.q HecnnaqeHol cyMr4 sa roxnnil AeHb npocrpoqeHHe.

5. yMOB14 B14KOPtlCTAHHfl 3EMEfl bHOI RInqHrn
5.1. 3euenuHa pinnHxa nepeAaerbcn e cy6opeuAy AnF cinucurorocnoAapcbKofo Bt4KopllcraHHs.
5.2 l-{inuoee npil3HaqeHHfl 3eMenbHoi ginnnxu - gnn ciHoxociHns ra BilnacaHHq xyAo6r.
5 3. Cy6opeH4ap so6oa'sgaluh Br4KoprlcroByBaril 3eMensHy 4innnxy ai4noai4Ho Ao ynaoa ,Qoroaopy ra BfiMor
q il H HOfO 3aKOHOAaBCTBa.
5 4 Cy6opeHAoBaHa 3eMeflbHa 4innHxa noBilHHa BilKopt4croByBarilcb cnoco6anan, ulo He cynepeqarb
eroloriqtuv Br4MoTaM, He AonycKaru sa6pygHeHHn pa4ioarrilBHr4MLr rxrMrrlHr4M14 peqoBilHaMil, Ta Aorpt/MyBarilcb
Bt4MoT 3aKoHoAaBcrBa npo oxopoHy goaxinnn. l-ocnogapcuxa ra inura 4iRnunicrs, eKa 3yMoBnrce sa6py4uennn
3eMenb i lpyHrie noHaA BcraHoBreHi rpaHuvno gonycrrvi KoHqeHTpaLlii He6esne.rFrt/x peqoBt4H, sa6oponnerucn
5 5, 3evenuHa 4innuxa BnKopr/croByerbcq y eiAnoeiAHocr Ao npaBoBoro pexnMy 3eMeJrb crflbcbKorocnoAapcbKofo
NDN3HALICHHF

6. yMOBl4 nOBEpHEHHF 3EMEnbHOi Etnf, HKt4
6'1. llicns nprnilHeHHF AiT Eorosopy Cy6opeu4ap noBeprae Cy6opeHgogaeqeai 3eMenbHy ginnHxy y craHi, ue
ripu.rorvy nopiennno 3 rt4M, y FKoMy eiH o4epxae ii B opeHgy.
Cy6opeHgoAaBellb y pasi noriprueHHn KopkrcHr4x BnacrnBocreil open4osaHot'geNnensuoi 4innHxil, noe'ssaHnx ie

snltitorrc iicraHy, Mae npaBo na ei4uxo4yBaHHs sbrrria y posuipi, Br4sHaqeHoMy CropoHauu. Frqo cropoHaMil He

AocFrHyro 3roAfi npo posrvrip ei4uro4yeaxnn, cnip po3B'F3yerbcc B cygoBoMy nopFAKy.
6.2 3giricneni Cy6open4aperu 6es oro4n Cy6opeHAoAaBqt Bilrparil xa noninueHHF craHy 3eMenbHoi ginnnxr, nxi
HeMoxnhBo ai4orpeHaurn 6eg oanoAiRHHn urro4n Llifi ,qinqxLli, ne ni4nrraoru ei4u.txo4yBaHHto.
6 3 flonrnueuHR craHy seMenuHoI ginnnxr, npoaegeHi Cy6open4apeu 3a nLrcbMoBolo 3roAoto 3

Cy6opeHgogaBqeM seMni, He nignnrae ei4Luxo4yeauno.
6 4. CybopeHAap Mae npaBo Ha eiAUrxoAyBaHHF s6ilruia, sanoginHrx eracni4or HeBilKoHaHHn Cy6opeH4oAaBqeM
so6oe' ReaH u, n epe46aveH fi x t-.lLt M AofoBopoM.
36nrxavr BBaxaFcrbcq:
- Saxrnvti aurparul, nxrx Cy6opeHAap 3a3HaB y 3B'F3Ky 3 HeBuKoHaHHqM a6o HeHanexHfiM BLIKoHaHHFM yrvoB
AofoBopy Cy6opengoAaBqeM, a raKox Bhrparu, qri Cy6open4ap s4irIcHue a6o noBrHeH s4iilcnuru !nn
BTAHOBneHHC CBOrO nOpyU.ieHOrO npaBa;
- AoxoAr4, nxi Cy6openAap uir 6r pegnuxo orpfiMaril a pasi HanexHoro Br4KoHaHHe Cy6opengo4aBlleM yMoB
AoroBopy.
6 5 Poerr,rip SarrrvHrx Brrpar Cy6opeH4apn Bt/sHaqaerbcn Ha nrAcraBr AoKyMeHTanbHo nrArBepAXeHilx AaHrx.

7. OEMEXEH Ht (OETTXEHHfl ) |{OAO BhKOPI4CTAHHF 3EM EnbHOi ErnnHXU
7.1 . Na cy6open4oaaHy 3eMerbny 4inrHxy BcraHoBreHi o6rraexeunn u-logo Bt/KoplrcraHHn, si4noei4no AaHilx,
BHeceHilx go .[epxaaHoro 3eMenbHoro KaAacrpy.
7.2. Ha cy6opexgosaHy 3eMenbny 4innHxy He BcraHoBneHi o6rqxeHnn ra inuri npaBa rperix oci6, rpiu o6rsxeuu,
BCTAHOBNCHTX 3AKOHOM.
7.3 l-lepegava e cy6open4y 3eMenbHoI AincHxH He e ni4craBoo Ane npilnrHeHHF a6o sNriHr,r o6uexeHu
(o6rrxenu) ra iHulnx npaa rperix oci6 na qn ginnxxy.

8. IHIIII NPABA TA OSOB'fl3KI4 CTOPIH
8.1 flpaea Cy6opeH4oAaBLlfl.
8.1.1. Cy6opeHAogaBeqb Mae npaBo Bt/Mararil ai4 Cy6opeu4apn:
- Br/Kopt4craHHfl 3eMenbuoi 4innnxr sa qinuoerv npr3HaqeHHFM Ha yMoBax BcraHoBneHilx l.lltM loroaopov ra a
Mexax 3aKoHoAaBcrea VxpaiHn ;

- AorpLlMaHHs eronoriqFtoi 6eenexfi 3eMreKop14cryBaHHs ra s6epexeHHF poAtottocri lpynrie;
- AorpfiMaHHF pexilMy canirapno - 3axucHlix son, oco6nuBoro pexilMy Bt/Kopt4craHHF 3eMenb ra repnropita, qo
oco6n il ao oxopoHF torbcg;
- cBooqacHoTo BHeceHHF cy6opeH4uoI nnaru;
- einsHoro Aocryny Ao 3eMenbHoi 4innnxr;
- ai4utxogyeanns s6rrxie yxacni4ox noripurenHn Cy6open4apeM KopLlcHtlx BnacrklBocreil opengoBaHo[ 3eMenbHol
4innuxn. Poervrip s6rrris Br43Haqaorbcr Croponanau floroeopy. Y paai HeAocFrHeHHn CloponaMh 3toArl npo poslip
ai4uro4yaannn o6rrxie cnip

Cy6opeugoAaBeLlb

y cyAoBoMy nopeAKy,
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- y pa3i po3ipBaHHF floroaopy s iFriqiarilsil Cy6opengapr, BuMafarlt ai4 Cy6opeH4apn eigutxo4yaaHHF ynyu]eHoi
Bt/ToAt4 y posttitipi cylun cy6opeHAHoi nnartA ga uicrs rvicnqie, eKlIo npoTFroM 3a3Haqetoro nepio4y He Ha4ir,runo
nponosuqitl ei4 inurx oci6 Ha yKflaAaHHq nfloroeopy cy6opengr r.liei x sellenuFtoi 4innnxr Ha rnx caMrx yMoBax,
3a BilHffrKoM anna4ris, Konil poeipaannn,[oroeopy 6yno o6yuoeneno HeBnKoHaHHFM a6o HeHarexHtaM
BLlKoHaHHFM Cy6open4oAaBqeM goroeipHnx so6oe'ssaHu,
- KoHrpontoBaril BLrKopt4craHHq 3eMenbHoi 4innnxr Cy6open4apena y ai4noai4Hocri Ao l.lboro ,Qoroaopy.
8 2. 06oe'qsrr Cy6openAoAaBqF:
- nepegarr B KopLtcryBaHHF 3eMenbny ginnnxy y crani, qo ei4noai4ae yMoBaM ,[oroeopy cy6open,qr;- He BqilHFtu piit, nri 6 nepeLuKoAxalrt4 Cy6open4apeai xoprcryBarrAce opeH4oBaHop 3eMerbHorrc 4innnxorc sa
Llrfl boB14M npn3HaqeH Hff M;
- nonepeAilru Cy6opeH4apn npo ei4orvri Cy6opengo4aeqeei oco6nilei enacrileocri ra neAonixn 3eMenbHoi
AtnFHKt4, cKi B npoqeci i'i euxoprcraHHF Moxyrb cnpilqHHfiTn eronoriqHo-He6egne.{ni nacni4xr Ans Aoexinrq a6o
nph3Becril go noripuenHfl craHy caMoro o6'erra cy6opergr;
- Aorp14MyBarrcu inulnx yMoB Bt43HaqeHilx qru loroeopy
8.3. flpaea Cy6open4apn.
- cavocrirluo rocnoAapoBarr Ha seMni s AorpilMaHHFM yMoB quoro,Qoroeopy;
- s4iltcnnaaril KoMnneKc 6eperoyxpinntoaansFtrx po6ir, 6y4ienrqreo 6eperoyrpinntoBarbHhx cnopyA B nopqAKy,
Bfi 3HaLleHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Vrpain r ;

- 3aMoBnnril npoeKT seMneycrpoto u-loAo BcraHoBneHnn poauipy ra Mex npr6epexHoi saxrcHoi cMyfr4, npoelfi
3eMneycrpolo ll-.loAo BnopFAKyBaHHe BoAooxopoHHr4x aon, npubepexHux 3axilcHt4x cruyr i cvyr eigae4eHHs B
nopFAKy, BLl3HaqeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Vxpalrr;- BtAcrynartA 3aMoBHLrKoM rexniqnoi AoKyMeHrallii (npoexrie) ie servrneycrporo qogo no4iny ra o6'elHaHHt
seMeflbH14x AnFHoK;
- na ei4u.rxo4yBaHHfl s6ilrxie y BilnaAKax, nepe46avenilx 3aKoHoM.
8.4 O6oa'nsxr Cy6open4apn:
- BrKopt4croByBarta 3eMerbHy 4innnxy ei4noei4no Ao iI qinuoaoro nph3HaqeHHF ra yMoB ,!orosopy,
AOTp14Mylotl14cb npil qboMy B14MoF q14HHoro 3eMeflbHoTo, eKonoflqHofo 3aKoHoAaBcTBa, 3aKoHoAaBCTBa npo
oxopoHy 4oexinnF, AepxaBHnx craHgaprie, nopu i npaBiln. He gonycxarr, ni4 vac sgiricxeHHn focnoAapcsr<or
4innsnocri sa6py4nennF 3eMerbHoT 4inrnxn pa4ioamraxilNrLr i xiN,ri.tHl4MLt peqoBn+aMu, ai4xo4avr, cri.lHr4nnLl
BoAaMil, 3anAuJarrA ii BiA BoAHoi ra eirpoeoi eposii;
- BLlKoHyBaril BcraHoBrexi qoAo o6'eKra cy6opeH4n o6Haexenns (o6rnxetnn) e o6cnsi, nepe46aleHoMy 3aKoHoM
a6o 4oroaopov cy6opeH4u seruni;
- AorpLtMyBarilcb pexlaMy Br4Kopt4craHHe 3eMenb 3nAHo qiruoeoro npn3HaqeHHn ra aur4y yri4u;
- s6epirarr reogesrvHi 3HaKil, nporlreposirini cnopy4ra, vepexi 3potxyBanbHnx i ocyuyeanbHt,lx cr4creM;
- He AonycKaru noripuenns sxocri ra craHy servenbHoi 4innnrr. 3axnctntu seMenbHy 4innnxy ai4 pyr,tryaalnr
anacnigor ocyaia, ni4ronneHu, po3Mr,4BaHb, epoeii ipynry rou.lo, B r.q. r!flFxoM BXLlrrff saxo4ia is
6eperoyxpinfieHHs.
- cBoeLtacHo cnnaqyBarfi cy6open4ny nnary B nopflAKy BcraHoBneHoMy LrylM ,[oroaopow;
- cBoeqacHo npoBoAl4rt4 HopMarnBHy fpor.uoBy oqrHKy 3eMenbHoi Ainnnrr y repvitrr, ausHa,leHi 3aKoHoAaBcrBotv
YxpaiHr;
- npr s4ificnenxi rocno4apcuxoi 4irnsnocri He AonycKarn noripuleHHF Kopr4cHr4x BnacrilBocrefr gevenulot
ArnFHKt/;
- npilcrynarh Ao Kopt4cryBaHHF 3eMeflbHoro Ainnnrorc nicnr peecrpaqii npaea cy6opeH4r e flepxasnorrly peecrpi
peqoBilx npaB Ha HepyxoMe uafiuo;
- sgilicnoaarn inu:i o6oe'qgrn, Rxi ecraHoeneni 4nR Cy6opengapie sevelunnx 4innnox 3euenuHyrM KoAeKCoM
YrpaiHu, 3axonov Yxpatnu <f1po opengy sevni>,3aronona YrcpaiHr,r <f1po oxopoHy 3eMenb>, inulrvul aKraMil
3aKoHoAaBcrea Yxpainu ;

- nicnq saxiHqeHHs crpoKy ,Qoroaopy noBepHyrll 3eMenbHy 4innnry Cy6open4oAaBllro B HanexHoMy crani a
nopFAKy, BcraHoBneHouy [oroaoponlt.
8.5 flpaeo cy6opeH4r seMenuHoi 4innnxr, l4o BcraHoBnoerbcn sri4no Llboro AoroBopy, He uoxe 6yru nepeAaHo
Cy6opeH4apeM y 3acraBy a6o eneceHo Ao craryrHoro Kantrany.

9. Pn3VRVl BilnAAKOBOTO 3H14l4EHHfl
A60 nOUJKOAXEHHfl OE'eKTy CyEOPEHEI4 Lt14 14Ot-O qACTLIH14

9.1. Pttsttx BilnaAKoBofo 3Hr4uleHHfl a6o nou.Lxo4xeHHff o6'erra cy6open4rzr qr rZoro LtacrhHr/ nece Cy6opeH4ap

10. cTpAXyBAHHfl OE'eKTy CyEOpEHEh
10.1. 3ri4Ho e qrru floroaopovt o6'err cy6opeH4rrr He ni4nnrae crpaxyBaHHp Ha Becb nepiog 4ii quoro floroaopy.
10.2. CrpaxyBaHHF o6'exra cy6open4ra ne s4ificnrcerucn.
'1 0.3. CropoH14 geinsHqtorucr eig o6oe'ssxie u-loAo crpaxyBaHHF o6'erra cy6opengr,r.

11.3M|HA yMOB AOTOBOPy I np]4nilHEHHfl t4OrO Ati
1'1 1. 3ti,tintt yloa floroeopy sgificnroorbcl y nrcuuoaiut Soprvi 3a B3aeMHolo 3roAoro Cropin.
11.2.Y paei ne4ocrrHeHHs 3roAr/r u-loAo slinr ynaoe floroeopy, cnip pose'rsyerbcfl y cyEoBoMy nopFAKy
1 1.3. ..!in ,loroeopy npnnHHnerbcn y pasi:
- saxinqenns crpoKy, na sxuirt iloro 6yno yKnaAeHo;

Cy6opengogaBeqb
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- npnA6aHHe Cy6open4apeM 3eMenbnoi AinsHxtt y enacnicru;
- BHKyny seN/enuHoi 4innrrr 4nn cycninunux norpe6 a6o npunaycoaoro aigvyxeHHl 3eMenbHoi 4innnrr g Nltorileie
cycninuuoi neo6xigHocri a nopngxy, BcraHoBneHoMy 3aKoHoM.
loroeip npilnfiHnorbcn TaKox s iHult4x BrnagKax, nepe46avexilx 3aKoHoM.
11.4. Din loroeopy npilnilHnerbce LrncxoM tloro poaipeaHHq 3a:
- B3aeMHor'o 3foAoro Cropin;
- piuleHHnv cyAy Ha BrMory o4niei is cropin anacni,qox HeBfiKoHaHHF Apyforo cropoHolo o6oa'qsxie, nepe,q6aveHux
AoroBopoM, Ta BHacntAoK BunaAKoBoro 3HLluleHHF, noulKoAxeHHF opeH,qoBaHoi 3eMeflbHoi ginnxrr, qxe icrorHo
nepeuKoAxae ii suxopncraHHp, a raKox s iFtulilx ni4craa, Bta3HaveHilx 3aKoHoM.
1'1.5. PosipaannR ,[oroeopy cy6open4u eevni B oAHocropoHHboMy nopsAKy AonycKaerbcF y pa3r:
- He BHeceHHn cy6open4Hoi nnarr 3a Kopr4cryBaHHF 3eMenunop AinRnxolo npornroM rpbox ruicnqia niApsA;
- aigvoeu y nepernn4i cy6open4noi nnaril (n. 4.6 quoro floroaopy).
11.5.1. Poaipeannn B oAHocropoHHboMy nopFAKy He AonycKaerbcn.
11.5.2. flpasoei,qHocr/Hr4 BBaxaprbcn npilnilHeHilMn a6o posipeaHuur4 3 MoMeHry HacraHHF aiAnoeiAFroi noAit'
a6oha BHeceHHfl aiAnoaiAHt,tx ,qaHrx 4o 6asu AaHilx AepxaBHoi peecrpaqii peqoBhx npaB.
1 1.6. flepexig npaea enacxocri na cy6operAoBaHy 3eMenbHy 4innnxy Ao Apyfoi oco6u He e niAcraeon 4nn auiHtl
yvoe a6o posipeauHn ,[oroaopy.
11.7. llpaao Ha cy6opexAoBaHy 3eMenbHyginnnxy y paai cuepri SiarvnoT oco6u - Cy6open4apt, 3acyAXeHHF
a6o o6MexeHtq Ii Aio3AarHocri sa piuexnrnlt cyAy nepexoAl4rb Ao cnaAKoeMqie a6o inurx oci6, nrt
BrKopr4croByrorb tpo 3eMenbHy ginnHxy pa3oM s Cy6opeH4apenlt

12. Bt.qnoBtEAflbHtcTb cToptH 3A HEBHKOHAHHfl AEO HEHAflEXHE BI4KOHAHHR AOTOBOPy
12.1 . 3a HeBilKoHaHHn a6o HeHanexHe BilKoHaHHF ,Qoroeopy CropoHut Hecyrb eiAnoaiAansHicru eiAnoeiAuo Ao
3aKoHy ra Llboro floroeopy.
12.2. CtopoHa, FKa nopyuJilna so6oe'qgaHHR, eainsHserbcn BrA BrAnoBr4anbHocr, cKu.lo BoHa ,qoBeAe, u-lo l-.le

nopyureHHF cTaflOCg He 3 ll B14H14.

12.3. 3ariH.leHHq crpoKy gil ,[oroaopy He geinuHse Croponr aiA eiAnoeiAaruHocri ga iloro nopyueHHe, FKe
vano vicl.le ni4 vac 4iI floroeopy.

13. nPnKlHqEBl nOflOXEHHfl
13 1. l-{eil floroaip na6rpae qnnnocri nicnq fioro nignncannn Croponavm.
13.2. flpaeo Kopt4cryBaHHF 3eMenbHoro AincHxoro Br4HilKae 3 AHF 4epxaaHol peecrpaqii peqoBoro npaBa Ha
HepyxoMe vaIno.
'1 3.3. Br,,|sFtanHn uegiilcxoo orpevoi HopMr4 AaHoro AoroBopy He rFrHe sa co6op B]43HaHHF ueAificttttvt AoroBopy B

qrjroMy
13.4. !oroeip yxna4eHo y ABox nprvipuuxax, Rri rr/latorb oAHaKoBy ropLrAr4LrHy cfiny, oAt/rH 3 FKt4x 3HaxoEt4rbcfl B

Cy6opeHgoAaBqF, 4pyrnfi - s Cy6oper4apn.

PEKB13HTI4 CTOPIH

Gy6open4oAaBeqb

KOEt4I F HC bKl/ t/ OII EKCAHAP BACI/Il bOBl/Ll
nacnopr cepii: HK 033767, auganuil Kosenequxuttt PB
yMBC YxpaIHu a 9epuiriacurift o6nacri 20.02.1996 p.,
llenrr$ixar-lifi Hrfi Houep 1998417 47 0

17024, 9epHiriscuxa o6nacru, Kosenequxnfi p-H,
cnltr flecxa, ayn. floaxenr<a,42a, re.52.

Cy6opengap

TyA3EHKO BAn EPr l/ Ml/KOIAr4OBilq
nacnopr cepil HK 033767, avtpanuh KoseneqsrhNl PB
yMBC Vxpainn e 9epxiriscurifi o6nacri 20.02.1996 p.,
l4eurnQixaqiilHnft rouep 1998417 470

Vrpaina, v. Krie, ayn. MongaBcbKa,2 xe.35

nrAnrc cToPrH

Cy6open4oIaBeLlb

O. B.Ko6finqHcuxtltft

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 7.



i*r.i1erct-tui,i Homep BHTflry:

,I[ara, .la c dro p,.,r-ve aunx :

Bur:xr c{lopnrosaeer:

l. Iixcrnn i' $optr,qr*a uur
Ilk?r}l'y:

S14T'IX
* i{*'p:lcnmrxd}x'o peflc'r'py g}ecro$mx sxn}e$ ffft rrepyxo}.,re *rafiw*p xr1>t} pe{r*'E'pauilc} inruoro g}eq$$$r'$

ilpa$,e

I i?573s20
01.02.2018 22:50;33
Ar.ltnneHno Olercea4p Anaroxii.i*ural1, 1{olry:ransxe nignprrci\{crRe
"Hi;xlrscnxe lai;nvicme 6rcpo rexni'iuoi ixnenrapra:lauii" tlepuirincr,roi
o6ra cnoi pitAz, {elrniri* cl,r:l o6:r.
:inx*il t grecorpaqiiir.rlnr uor,repovr: 2649?\)14, xrru i '.riic peccrpaqii:-lilxnm:
29, 0 1,?0 1 8 2j :2I :43, 3;r,rr]r{rdr(: $v;rar nexno l*i:ra; rifr f BarjoBx.r
(5,:Io*:ronaxeHa ocoda)

Ax:'.va"u *x a i x Q clpu a qi ${ {Tp{} $6' cxr r{ $pyx r.r rll {b F-q} *q a rl&i{ a

P eccrirar $ ii r-r x i.i Hcrvr ep
06' er:'a r{cpyxoN,ror'o
l{ai'l}ii}:
05'crl Hepvx$r\loro
uaiixa:
Ka,titcrpo nN i.lr l.l<llr ep :

Cnmc oS"cxril:

Crla;{ yi'i;u,:

L{i;r uo ae rrp r.r?,H irr I aHX :

A;1peca:

,ilo;1a lro ui eiA ofr.r oc::i :

f{ar:a" .rac Aepxaurrci'
lreccrpaqii:
l{epxtannr'ri.t pe ccrpa.roll :

I fi .itc:r'anar Br.{ r.r },IKireH }{,{
innreix.r peq0B<>t'* upa$a:
J. Ifutcr:* sa BH Llc{)FJ Ft t
3AIWjCV:

tii I.r.1 ixrrrolt peq0Bori)
rlpar'ff:

Arcuy:*.xr'xa ill$opn*aqln npo Aellx{a$Hy pcccr6l*xilo iHlr c}ro pocneso{'r} rup$Ba
R{o,trop s*ursrv xxpo irnrue E}eqo*o Frpano: 24642599

14243$84',742?{}

3eMejrbI{a .rlixgmna

7 422083900:2.1 :3 t f::0004
i-l::orrta (ra): 0.3704, f{;rri:.4ep:r**noi pecorpairii terurersuoT;li:rsnrn:
(}3.05.2017, i);:r'alr, *ro:"{iticr*'r}3.i:tepxa$}ry petorl:arlilo seprerrrnoi
gi; l ir n n r,r : B iluqi; r,{epxleo xagaorp)i y Kosel eu uuc lr y paiio ui
*xntl yr i;vur: ciliroi,xar:i, lT.;rorrra (;'a): t).3704" llala Aetrlxanrlci pecc'rpailiT
3eve;rsnoi Ai.rrNnrcn : 03.05.20 i 7

4rr ciHrlxclcinul i B!{r}acaHr{l xy,uo$u
Heplli li xc rxa o6l., Korie.; i erj tr r* ii p". cr paaa. Iio caqi u cl, ra
Bi;lol,rocri rrpo odr.,rexeHltfl y Br4ropl.{etauui se ue-uuuoii ;1i"rr.anru:
npudepe;rcHi :laxucui cMyrrT B3Aots;rd pi'lon, lrit*r{ojro uogoiinr ra aa
tlcrponax) nJroilla, ila flKy l-tollrr4plof:trl>c:r ilix o6ivexenxs: 0,3704 ra.
c'rpcK ;tii o6ltexenun - 6e:lclpoK$tlo

?9.01 ,?018 2l:21:43

Alilnneureo O n ere*aunp Auasarii:l onnu, Koruryuanlr.re ui;lnpu ciuara O

"fJixrlr*rcl,rce :vti:'ruicnxe 6xrpo r:exr*i.u,roi iruneiirapn:laqil" alepxirincuxoi
+$rlacnq ri pa;1r,r, f,i.epu il'isc r,xa <i6;r.

;torr:aip cy$apen,rp :l*vrLil, cepix :ra Honrep: 6lu, nn;:I;rlxrlei 29.01^2018,
rltci:{iixFx H r{ : Llropo g l.t itolo}J{JFy
Fi*luln* rIpo llcplKaBHy po{clparlixr npai: ra ?x el6r:'NxcHr,, i!{lloncr-}r,rrYr
HoMep: 39475433 six 01.02.20I8 22:38:57, ;\H"rrrnenr<o OneNcaHsp
Alraroniiiloen'i, Korlayi{a-[rrr'rs ni gupucucr*o "Hi>Knlrclxe nri;lrtotici,t:*
{i lopo'rex ni'J il E:l iri netff a}:u:ar tiT" r{ epni riar:r'*oi odxacnoT p aAn,
t'{epnil'incrx;r o6;r.
r rpitn o c-v6op*u,i1:a ril ili fJr L u oi r:li:rs *:tN
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K O3 E JIEIIbKA PAIZOHHA AEP}KABHA AAMIHIC TPAIIIq

PO3IIOP.fl,{X(EHH.fl

i0 .repsH.s 2019 pory cel. Ko:eneqr

Ifpo z ame ep dilceHHn d emant uozo
rmany mepumopii

1i i17

Poaru-anynurra geranrnlrft nnaH Tepr.rropii 4nx s4iftcnennx KoM[JreKcy
saxo4in uloAo 3axr{cry sevenrnoi 4iranrra ni4 ni4ronnenr ra 6y4inru4urBa Ha
seNaenrHifi Ainqnqi 3araJrbHoro rrJrorqerc 0,3704ra. 6eperoyrpinnennx i nipcy
po3TarrroBaHoro n a4vinicrpaTnBHlrx Mex(ax lecnxncrxoi celurqnoi pagr.r (sa
Me)KaMrr HaceJreHoro nyHxry), nporoKoJr Ne 7 :aci4anns o6racHoi apxirerrypno-
rraicro6y4innoi pa4u ni4 15 rpannr 2019 pory, Kepyroqucb cr.19 3arony Yrpainlr
"IIpo perynrosaHHl Naicro6yainnoi gixnurocri" ra cr.20 3arony Vrpaiuu <llpo
vicqeei 4epxanHi agrrrinicrpaqii> ro 6 o u' n:y rc :

1. 3arnep4nru gerar'suwft nJraH Teplrropii 4nx t4iftcnennr KoMrrJreKcy
:axogir qoAo 3axr,rcry :euenuroi ,qilrmu ni4 nigronnenr ra 6y4innurlrBa Ha
sel.rerrHift ainsnrli 3afanbHoro nnorr1erc 0,3704ra. 6eperoyrpinnenux i nipcy
po3TarxoBaHoro n a4rrainicrparr.rBHrrx Mexax [ecnxncffioi cenzrr1noi pa4r,r (sa
Mex(aMr{ HaceJreHoro nymry) Koreneqrxoro pafiony, 9epniriacrxoi o6nacti.

2. Bil4ily rrlicro6y4ysannr, apxi:rerrypu ra xvrJroBo-KoMyH€lJrbuoro
rocrroAapcTBa E Aepxanuoi a4uinicTpaqii sa6esneqr,rrlr orrpunrcIHeHHs

ie geralruoro nnaHy repraropii.
aHHrM po3ttop.sAxeHnf, 3aJll4rrraro sa co6orc.

/
IO.3ACJIABCLKIMT

rardt{rgonto
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» иел ьно ї Ділянки вш
План існуючого Використання території, 

суміщений з опорним планом, 
планувальних обмежень.

М 1:500

Розглядувана ділянка знаходиться на лівобережній заплаві р. Дніпро, в 
адміністративних межах Косачівської сільської ради (нині- Деснянської 
об'єднаної територіальної громади), за межами населеного пункту  
(найближчий населений пункт - с.КосачІвка, 500м на схід). На даний час 
відмітки поверхні ділянки знаходяться в межах 104,30 -108, 70 м БС. З заходу 
ділянка межує з затокою р Дніпро При проходженні весняного паводку в р. 
Дніпро максимальний рівень води в створі ділянки при Р=1 У. досягає 104.0м. 
Пік паводку триває від 1 до 3 діб.

Для захисту ділянки від шкідливої дії вод (розмиву берегів, хвильового 
т а  льодового навантаження на них) передбачається будівництво 
берегоукріплення.

Рішення Козелецької РДА №155 біб 03.03.2018р. "Пр0 
розроблення бетального плану території земельних білянок"

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

О Існуючі будівлі і споруди

-В Межа земельної ділянки

Об'єкти, що підлягають демонтажу 
(дерева, наземні і підземні споруди)

Напрям руху транспорту 

Мощення бетонною плиткою 

Площа посіву багаторічних трав.

Межа прибережної захисної смуги 100м

Система коорвимат СК 2000

Системе висот Балтійська

Пори рельефу горизонталями через 0 5м

Площа земельної білянки 
0,3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21=316 °00^ Лист \П> дох. Дата

ш.У<сзирГ •• чОадка Г\Иал

¥рзир О.с'іР о лГГГр.

001-02- 013-18-Д ТП
Детальний план території для здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної 
-Ділянки від підтоплень та будівництв« на земельній ділянці загальною площею 0.3704га 
[берегоукріплення І пірсу на території Деснянської селищної ради Козелецького району 
Чернігівської області (за межами насаленого пун)сту).—  —1 1 і

План існуючого Оинористоння території, 
симішений з опорним планом М 1500

ФОП Козир ОІ

Admin
Пишущая машинка

Admin
Пишущая машинка
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Експлікація будинків і споруд
jHo«ep на1 

плані Найменубоння

1 Берегоукріплення
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Ъ

Проектний план. 
План червоних ліній. 

Схема проектних планувальних обмежень.

М 1:500
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ;

Існуючі будівлі і споруди

Межа земельної білянки

Об'єкти, що підлягають демонтажу 
(дерева, наземні і підземні споруди)

Напрям руху транспорту 

Мощення бетонною плиткою 

Площа посіву багаторічних трав.

Межа смуги відведення берегоукріплення |
,воН

4юм
фем

Поверхо-
бість

Площа
забудови, м’  * П римітки

Передпроектний аналіз матеріалів для конструкції стінки показав, що 
наивільш ефективним в економічному плані е застосування з/б шпунтів, які 
значно дешевші і непідвласні корозії.

Для кращого естетичного вигляду з боку акваторії влаштовується 
облицювання Із дубового брусу або напівкругляка.

По верху шпунтової стінки передбачається влаштування залізобетонної 
шапкової балки, яка конструктивно об'єднана в один елемент з 
конструкцією верхньої будови (доріжки), що позитивно позначається на 
роботу конструкції під час дії зворотних навантажень.

Для запобігання суфозії грунту при фільтрації грунтових вод застійний 
простір шпунтової стінки засипається кам'яним матеріалом, який 
відділяється від піску шаром щебню

ЬьГІЛЬМИЛ ПЛ№ ЧРНІОР» ЗЛ І иіЯСН*"»« ИОМПЛЫСУ U M U »  ШШ» М іикту ММІЛ.ПСІ 
£ л а н м  1U) л и т о л л ін і, ТІ в у д ііп м ц ііі  т і  »МІЛІЦІЙ ДІЛЯНЦІ ИГІЛЬПО« ПЛОЩІ« 0.3704ГІ
В ір іТ О у іф т Л Л іи н Я  І п ір с у  п і  Т ІО И Т О Р ІІ Д іС и ін С іК О І  « Л И Ш К И  Р Ш И  КО М ЛІЦ И Н О ГО  Р ій О п у

001-02 -013-18 -Д  ТП

Проектний план  
Схема проект них планувальних обмежень

М 1:590

Ставим Лист Листов

ФОЛ Козир 01

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 10.
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Схема інженерних мереж
М 1:500

I

I

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

кабелі електричні 
підземні

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 10.
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По початку виконання основних зенляиих робіт по вертикальному плануванню необхідно виконати 
зняття робю^ого исру грунту на глибину 0,15м згідно висновку нженерно-геологічного звіту.

Родючий шар повинен бути знятий, як правило, 6 хорошому стані.
При знятті, складуванні та зберіганні родючого шару грунту повинні прийматися заходи, що виключають 
пог.риення його якостей (змішування з підстилаючими породами, забруднення рідинами або матеріалами 
та  ж.), а також запобігання розмиву та  видуванню зіскладованого родючого шару ґрунту.

Експлікація будинків і споруд
Номер но

плані Найменування Поверхо
вість

Площа
забудоби, м2 Примітки

1 берегоукріплення --------- ——

Г  ■ -

—

----------------------------------- --------------- ------------------------
—

був«* І скорий 

Нив И*ц/ь*0ї зілвмд 

Нвпрян зу*у пзс»спаряіу 

Мссічн» б«п>нс< пліпісє*  *Ф£М* 

П/94іЗ чосву J c ia r c j« и* upat

'на  ! “ «і»—• іізіюу<рілі»мі

Для захисту берегової лінії, від руйнування хвилями течії в річці та 
для рекреаційних потреб передбачено будівництво пірсу з берегоукріпленням 
вертикального типу вздобж водного об'єкту в районі ділянки проектування

Дана споруда класифікується як регуляційна, постійна, другорядна • 
відносяться до споруд загального призначення.

Об'єкт будівництва може передбачати облаштування консольного пірсу, 
з виносом вперед по відношенню до берегоукріплювальної конструкції, або 
монтаж пірсу на спеціальні опорні палі, винесені на невелику відстань вглиб 
акватор ії водойми.

Остаточний тип облаштування конструкції пірсу буде визначено на 
подальших стадіях проектування. при уточненні топографічних 
(батиметричних) та  Інженерно-геологічних умов ділянки.

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 10.



нежа земельно

Ю4.МЧ

Експлікація

/ Іи с я іо бСтадия

\Налиб>

Схема організац ії руху транспорту та 
пішоходіО М 1500

ті 2 тоо

1- проїзна частина 
4- тротуар

Схема організації руху 
транспорту та пішоходів

М 1:500г

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

С истем а координат СК 2000'

С истем а висот Балтійська

Поріз рельєфу горизонталями через 0.5м

Поперечний профіль основного та бругорябного проїзбу

і .22 о

напрямки руху 
автотранспорту

напрямки руху пішоходів

1-і ■ . 1 1 111

Існуючі будівлі і споруди 

Межа земельної білянки 

Напрям руху транспорту 

Мощення бетонною плиткою "ФЕМ" 

Площа посіву багаторічних трав.

Межа смуги відведення берегоукріплення

ІНомер ис
плані Найменування Поверхо

вість
Площа

забудови, м2

1 Берегоукр плення

[----------------

Примітки
О01- 02- 013-18-Д ТП

Д етальний  план території для зд ійснення комплексу заходів щодо захисту земельної 
■Ділянки від підтоплень те будівництва на земельній ділянці загальною площею 0.3704гв 
Ьерегоукр іпления І п ірсу на території Деснянської селищ ної ради Козелецького району 
| Черн ігівської області (за межами населеного пункту).

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 10.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Ияк-ят В іллілу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства Козелеиької 
районної державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)

від 18.06.2019 року №  6 
від 16.03.2020 року № 2

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

від « 18» червня 2019року № 1-08/6

Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень 
та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0.3704га

берегоукріплення і пірсу
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
1- Нове будівництво. 17010. Деснянська селишна рада
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Гр.Гудзенко Валерій Миколайович. РНОК1І112046814735. м.Київ, вул. 
Молдавська.буд. 2, кв.35
(інформація про замовника)
3. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права № 112573520 від 01.02.2018року. Категорія земель -  
землі сільськогосподарського призначення. Цільове призначення земельної 
ділянки: для сінокосіння і випасання худоби, що відповідає детальному плану 
території площею 0.3704га затвердженого розпорядженням голови Козелеиької 
районної державної адміністрації від 10 червня 2019 року № 117.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на 
місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Не встановлюється.
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Визначити відповідно до ДБН ДБН 6.2.2-12:2018 «Планування і забудова 
територій»
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не встановлюється
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці 
(кварталу, мікрорайону))
4. Відступ від червоних ліній та ліній регулювання забудови визначається
згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» - не менше З 
метрів. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до 
існуючих будинків та споруд відповідно до таблиці 15.2 ДЕН Б.2.2-12:2018 
«Планування_____________ і_____________ забудова_____________ територій»

Admin
Пишущая машинка
Додаток № 11.



(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд)

5. Прибежежно-захисна смуга -  100м. Згідно до кваліфікації основних типів 
підприємств по санітарній класифікації, розмір смуги відведення -  20м. 
Містобудівні умови та обмеження та робочий проект будівництва погодити з 
Департаментом культури і туризму, національностей та релігій обласної 
державної адміністрації, як органом охорони культурної спадщини 
Чернігівської області. Виконати вимоги ЦБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ЮВНС) при 
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

(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. Враховувати охоронні зони інженерних комунікацій згідно з додатком И.1 
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», а саме: мінімальні 
відстані становлять: від водопроводу-5м; від газопроводу середнього тиску-4м; 
низького тиску-2м; від каналізації самопливної-Зм; від каналізації напірної-5м; 
від кабелів ЛЕП і зв’язку-0.6м. Охоронна зона ЛЕП 35кв становить 15м. Перед 
проектними роботами уточнити геодезичну зйомку на місцевості. Прокладання 
інженерних комунікацій передбачити у відповідності до технічних умов, 
виданих організаціями, що експлуатують інженерні мережі.
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до

існуючих інженерних мереж)

Внесені зміни у п.5 ві 
архітектури, житло^ 
Козелецької РДА ві,

Началь

відділу містобудування,

Начал

охорони довкілля

В.В.Красник

-комунального
и довкілля Козелецькоу 
іністрації В.В.Красник

(П.І.Б.)
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УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
______ _____ _________________вулСоборності,27, сел. Козелець, 17000, тел. (04646) 4-15-63,

НАКАЗ

16 березня 2020 року № 2

Козелець

Про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

Керуючись ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 31.07.2017 № 135 «Про 
затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень»:

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва № 1-08/6 від 18 червня 2019 року гр. Гудзенка 
Валерія Миколайовича згідно поданої заяви від 13.03.2020року в п.5 
«Будівництво на земельній ділянці можливе після отримання даних 
археологічної розвідки на предмет наявності чи відсутності об’єктів 
археологічної спадщини, згідно ст. 14,17,23,37 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» замінити на «Містобудівні умови та 
обмеження та робочий проект будівництва погодити з Департаментом 
культури і туризму, національностей та релігій обласної державної 
адміністрації, як органом охорони культурної спадщини Чернігівської 
області.

2. Контр ння цього наказу залишаю за собою.

Начальник В.КРАСНИК

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 11.



І
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ву:і. Велика Васильківська, 8. м. Київ. 01004. тем. с|>акс: (044) 235-31-92. тел. (044) 235-61-46 

lr-mail: davrftdaN r.gov.ua. сайт: davr.gov.ua. кол згідно і  СДРПОУ 37472104

На лист б/н віл 12.12.2019 Г уд зе н ко  В .М .

вул. Молдавська, 2, кв. 35 
м. Київ

Про розгляд проекту

Держводагентство у межах компетенції розглянуло, робочий проект 
«Будівництво берегоукріплення і пірсу на ділянці гр. Гудзенко В.М., 
розташованій на території Деснянської селищної ради Козелеиького району 
Чернігівської області» (далі -  Проект), яким передбачено комплекс 
природоохоронних та інженерних заходів, направлених на захист та 
стабілізацію берегової лінії з метою попередження ерозійних та абразійних 
процесів (зменшення впливу зливових вод та хвильових процесів) V 

прибережній зоні, захисту від підтоплення та затоплення прилеглих земельних 
ділянок.

Проект виготовлено з урахуванням гідрогеологічних, гідрологічних та 
топографічних умов, а також містобудівних умов та обмежень відділу 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Козелсцької районної державної адміністрації від 18.06.2019 № 1 -08/6.

Враховуючи зазначене та відповідно до статті 86 Водного кодексу 
України Держводагентство погоджує проект «Будівництво берегоукріплення і 
пірсу на ділянці гр. Гудзенко В.М., розташованій на території Деснянської 
селищної ради Козелецького району Чернігівської області» (у частині місця і 
порядку проведення робіт) за умови дотримання вимог природоохоронного 
законодавства при реалізації проектних рішень, у тому числі Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до статгі 86 Водного кодексу України Проект також підлягає 
погодженню із Черніг івською облдержадміністрацією та центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного 
вивчення та раціонального використання надр.

В.о. Голови Агентства Михайло ХОРС’В

Бабчук 234 80 28

і4■4?;

Державне агентство водних ресурсів України
Сертифікат 2084Е4ЕРО[)30998С04000000РР6В2А0035467000
ГІі/іписувач Хррс» Михайло Юрійович 
Дійсний з 07.02 2019 0 00 00 по 07 02.2021 0 00 00

7812/3/4/11*19 від 27 12 2019
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Сертифікат 
2B6C7DF9A3891DA1040000003AF23900DAF48001  
Підписувач ГРУДНИЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
Дійсний з 04.05.2020 12:37:51 по 04.05.2021 
23:59:59 

Деснянське басейнове управління водних 
ресурсів 

Н4ВВ>ВВW*u(*О   
 

908/3-1/ДС/25-20 від 23.07.2020 
 

 

ДЕСНЯНСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

просп. Перемоги, 39 А, м. Чернігів, 14017, тел.: (0462) 67-76-77, тел./факс (0462) 67-73-28 

е-mail: dbuvr@desna-buvr.gov.ua, сайт: https://desna-buvr.gov.ua 

код згідно з ЄДРПОУ 34654458  
 

  №  

На №  від  
    

  Гудзенку Валерію 

Миколайовичу  
  вул. Молдавська, 2 кв. 35, м. Київ 

   

Щодо надання інформації   

 

Розглянувши Ваш лист від 14.07.2020 по процедурі реалізації планованої 

діяльності на землях водного фонду «Здійснення комплексу заходів щодо 

захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці 

загальною площею 0,33704 га (кадастровий номер 7422083900:21:316:0004) 

берегоукріплення і пірсу, розташованій на території Деснянської селищної ради 

Козелецького району Чернігівської області» повідомляємо наступне. 

Виконання заходів згідно з додатком 3.1 «Перелік водних об’єктів 

(ділянок річок) за заходом «Розчищення та регулювання русел річок і водойм, 

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок і водойм» Регіональної цільової програми розвитку водного 

господарства Чернігівської області на період до 2021 року, здійснюється 

відповідно до Порядку проведення робіт з розчистки русел річок та дна водойм.  

Зазначений об’єкт будівництва на сьогодні не включений  до 

вищезазначеного переліку. 

 

 

 

Начальник  управління                     Н. ГРУДНИЦЬКА 
 

 

 
Ольга Сластьон    67-81-03 
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NOIOBIP KOMICIT
M. Rui6 "01" KaimHn 2020 p,

OirnqHa oco6a-rpomaAqHr4H Yrpaiun fyA3EHKO BAJIEPII;I MI4KOJIAIZOBIIT{, nacropr cepii' AE 841031,
eliAaHn[ llauorpaAcuxuu MBYMBC Vr<painn e [ninpone'rponcrrcirZ o6nacri 22 xosrss 1997 p., peecrpauiiHui Hovep
o6rir<oeoi Kaprxr4 rrJrarHuKa noAarxis: 2046814735, (uaaani itrenyerrcr <Kofiireur>), : o4niei cropoHrr, ra
TOBAPI'ICTBO 3 OEME}(EHOTO BIAilOBIAAJIbHICTIO (AKUEHT IIPOAAKIIIH>>, xoA nrrarHr4xa noAarrcis
sriAHo s e4rHrv Aep)xaBHrM pe€crpoM ni.ulpaeucrn ra opraui:auifi Vxpainra 40935166, ttlo 3HaxoArlrbcfl 3a aApeco]o:
Yr<paiHa,03035, lt,Kni'n, nyn. Iluea Torcroro,6yAruor 63, n oco6i ,{upexropa Kono4ifr.ryr<a Anapia flerpoerua, sxvtk t-ie
Ha rliAcraei Craryry, (aani - KotricioHep), s iHtuoi cropoHt4, pasorvr Aani - C.ropoun, ytnanv ueil [oroeip (aa,'ri

{oronip) rpo HacrynHe:

1.1, B uoprgKy ra Ha yMoBax BI4sHaqeHI4x qlau [oronoporra Konrirenr Aopyqae, a Kovricionep:o6on'x:yemcn eiA
irvreni i 3a paxyHox Kouirenra BqITHI{ra eci Heo6xiAHi 4ii, noe'rsaui is noruyxorrl, nu6opou ni4px4nr.rx i cy6rigpn1,uux
opranisauiil, uo Marorb eianosiarry xnaniQilcauiro, AoceiA po6oru ra cnpoMoxui u.moHynarv 3aBnaH:ris., nracbN,loBo
el4:HaqeHi Kolrireurov, a raKoll( 4ii lon'rsani r nponeAeHHrrM rreperonopin is uiapsauuxavw, cy6niAprAHuKaMfi,
y3roalKeHHtM icrornux yMoB AoroBopin, yxnaaaHHf,M siAnoeiAHnx 4oronopin si.{ ilaeHi i sa paxynox KovireHra,
rpiHancyeauua po6ir 3a yKnaAeHIrMI4 AoroBopaMu : o6oe'sgKoBoro r<olrueHcaqierc Kouireu'roM B"Tpar, rroHeceHr4x
Koviciouepoira y sn'arr<y ig euKoHaFrHqM uloro AofoBopy lrorr,ricii (aani - 3axoAn). llepelix 3axoAie, ix sraicr ra icrorrri
yrraoerz (nnaH :axo4in) y3roAx(yl.orbcs cropoHaMa y flnaHi saxoAie (!,ogarorc 1 Ao rluoro [oronopy, nxr.lri e ftoro
uee ir.t' ci\a Horo uacru Horo).

1,2.3a qzrrl [oronoporv Korr,ricioHep Mae BLIKJIroT{He rlpaBo Ha BqaHeHHfl ei,q iNaeHi ra 3a paxyHox Ko1airerlra ecix
neo6xiAnux Aiit, Heo6xiAHI,IX Alr pea-rrisaUii 3anAaunr Ko naici oHepa.

2. OEOB'^f,3KI4 KOMICIOHEP
2.1 . Korraiciosep :o6on'lsauuil:
2. I .1 . eqrHrru aii eianoejaHo Ao :ruicT y llnany saxoAie;
2.1.2, noeiaovlsru Korr,rireHTy Ha ftoro nanaory eci si4orr,rocri npo xi4 Br,rKoHaHHr ftoro ilnaHy 3axoAlB;
2.1 ,3. uecafilao [epeAarr.r Konlireury Bce oAep)Kaue y :n'nsr<y s BlrKoHaHHrnr flnaHy saxoAie.

3. OFOB'.g3KI4 KOMITEHTA
3. 1 . Korr,rireHr go6oe'Rgauufi :

3.7.7. walaru Konaiciouepy 3ae4anux, sa6esnequrr4 Korr,ricionepa iulrulrn 3aco6autu, seo6xiAnauu AJrfl Br4KoFraHFtt
Kouicionepa ftoro :o6on's3aHb 3a qznr [oronopou;

3.1.2. BuhaBarvr.uonipeuocri Kovriciouepy, fKrrro B rlboMy 6yAe erlnrzxaru ueo6xiAnicru A,qq Br4KoHaHr-rt
KolriciouepoM o6os'ggKie sa,{oronopou;

3.1.3. eiauxoaoByBarl4 KorraicioHepy roHeceui Hr4M Burparr, [oB'[3aui i: enxoHaHHau fhany eaxoAie He IisuiLUe
ABaHaAutrl4 itlicrrlis 3 AHfl, HacrynHoro 3a AHeM li4nncauur eiAfioeiAHoro Axra npuilnraHHr-flepeAa,ri eHxoHauux
po6hlnalauux nocnyf y 6esroriexoeiil Qoprvri, utJIrxoM rrepepaxyBaHufl rpotxoBLrx xounie Ha noror.tHr4fi paxynorc
Kou iciouepa, :a: Haveua il e pexri: nrax usoro [oronopy.

Ihau raxo4ie BBa)r(aerbcr BhKoHaHr4M 3 MoMeHTy niAlncaHn.s Arcry npuftvaHHl-flepeAaqi HaAaHux tlocnyr.
3.1.4. crlararrz Konaicionepy Bl{Haropogy y po:rvripi 5000 (n'lrt rucn.r) rpu. He ni:nirue oAHoro micnqr:,,.1un,

HacryfrHot-o 3a AHeM uignucaHul oAHoro Axra uputivraqHfl-[epeAaqi HaAaHux nocnyr.
3.1.5. nerafruo rrpnftwtru eia KoNaicioFlepa yce oAepxaHe Hrna y sn'lsxy 3 Br,rKouaHHflira flnawy :axoAie.

4. IIPABA KOMICIOHEP
4.1. KorlicioHep Mae rrpaBo qacrxoao ni4crynurvr sil:vicry llrauy :axogin, rKuro rr6oro Br.jMaFarorb iurepecu

KovireHra i Koruiciouep ue uir rronepeAHlo 3arrr4'tul Kouirenra a6o ne oAepxaB y po:yrr.rurfi c.rpox ni4noeiai Ha ceifi
aanur. flprz uboMy eiacryn ei4 :nricry fhany :axoAie He roBuHeH BnJrr4Barr4 Ha 3aranbrry eapricrr po6ir, eu:uareny
Illauonl saxolie.

5.3BIT KOMICIOHEPA
5.1. KouicioHep rlporqfoM nricsqs 3 MoMeHry Br4KoHaHrrrr 3aBAaHrur 3a lIlaHoM 3axo4in, so6oa'x:auafi noAarn

Kouirenry snir npo BI4KoHaHHt lllany saxoAis i:4o4arauuxrra eiAnoeiAHrrx AoKyMeHTie, rxi ni4rnepgx<yrorb Br{r.pzu.Li
loneceni Korr,riciouepoM y 38'f,3Ky is n[KonaHHqu fllany gaxoAie KoNrireHra.

6" CTPOKI4 BI4KOHAHHfl
6.1. KorraicioHep :o6on'rsaHuit sI4r<ouaru ll-nan :axoAie y crpoK eusua\eHuia e [ragi :axoAie (aoaarorc ]1lJ).

7. BIAIOBTAAIbHTCTL CTOPTH 3A rrOpyIIIEHH.g nOfOBOpy
1.1 . y Br'na[Ky fiopyruegHr [oroeopy, CropoHa Hece eiAnoei4a.nueicrt, Bw3qaqeHy qurra fioroeopou ra (a6o)

rl HH Hr.rM 3aKoHoaaBcrnol,t Yxpaiua.
7,1,1. llopyureuurv fioroeopy e ftoro HeBZKoHaHHT a6o HeHalex<He BLrKoHaHHr, ro6ro BfiKoHaHHs 3 nopy[reHrrri\4

yMoB, Br43HaqeHnx :vicroiv uroro !,oroaopy.
7.1 .2. CtopoHa He Hece eiAnoeiAanrHocri:a ropyueHr{r [oroeopy, rKU]o BoHo cranocr He s il' vuua (ywwoty .tn

Heo6epextHocri),
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7.1.3. CropoHa BBaxaerbcr HeBl,rHyBaroro i ue nece siAnoeiAalrHocri 3a rtopyueHHn !,oroaopy, tKUlo BoHa AoBeAe,

rrlo B)KaJla ecix :aneNHI,Ix eiA Hei:axoAis lIloAo HaJIexHoro BI4KoHaHHt qbofo .{oroeopy
7.2, Cropoua, uo nopyuu,qa ueft ,{oronip, :o6oe's:aHa eiA[IxoAyearu z6urxu,:aeAaHi TaKI4M r]opy[eHHtM,

He3arelr(Ho eiA nNr4Tr.s isuroro Cropouoro 6yru-rxnx saxoAin ruoAo :aro6iraHu.f, g6l4rxaM a6o 3MeHIIeHIUI :6urxin, orptv

er4uaaKis KoJrr4 ocraHHs csoiM Br{HHr4M (yrraucHrzrra a6o neo6epeNuunr) dxuruu (4iero ura 6esAisnuricrro) cnpr'r.ana HacraHHIo

a6o s6imrrreHnro s6rarxis.
'7 ,3. Cn;1ara Croponoro Br43Har{eHr4x qr.riu ,{oronopou ra (a6o) qI4HHI4M 3aKoHoAaBcrrou Vrpaiun urpar}nnx cannUif

(ueycroiirz, 111pa4y, neui) ue ssirr,Hse iJ eiA o6oe'qgxy eiAIrrxoAyBarl4 3a Bl4Mororc inuroi Ctopouu s6t4rru, sasAaHi

nopy11"r"r* ,{oroeopy (peanrni s6urr<u ra (a6o) ynyqerry nrzro4y) v floBHoMV o6cssi. a ni4llxo4ynanHs s6nrrtg He

geirjsHqe ii eiA o6os'ssKy crrnarr{rr4 3a Br4Mofo}o iuuoi Cropou" -tpa$nicanr<uii y-no""ol}y o6c.{gi.

7,4. Cn;1ara Croponoro ra (a6o) eiAurrcoAysaHnr :6uruin, 3aBAaHux nopy[reHrulM [oronopy, ne sei,'lsHse i]' siA

o6oe'r:ry B14KoHaru ueii,{oroeip e Harypi, qxrqo iHure flpflMo He nepe46aueuo tII4HHt{M 3aKoHoAaBcrnorvr Vltpai'utz.

8. BI4PIIIIEHH.fl CIIOPIB
8.1. Yci c[opr4, l11o Br4Hr4Karorb 3 uboro [oronopy a6o los's:aHi i: nrau, nupiuryrcrrcq urtIXoM neperoeopin n'rt)I<

CropoHantn.
8.2. -flKrqo siAnoniaHrft clip ueuoxrluno nrapiruru4 rtrrrtxoM nepefoBopiB, niu enpiuryerbct B cy.tloBoMy rloptlAKy 3a

BcraHoBJTSHoro niAeiAo[,rqicrrc ra ui4cy4nicro raKofo cnopy ni4noeiAno Ao tItlHHoro 3aKoHoaaBcrua Yrpaiuz.
9. nrfl AOTOBOPy

9.1. I{efi floroeiP BBa)I{aerlct

crcpinreHuq nerlarKoto (ta Hannnocri).
yKnaAeHI4M i ua6rapae quHHocri 3 MoMeHTy fioro niAnracaHuR Cropottavu ra fioro

9.2. Crpox qroro Aoroeopy nouuuae cnif nepe6ir y MoMeHr, ergHaqeHl,Ifi y n. 9.1 qroro ,{oronopy ra :axinuyerucl

31.12,2020 poxy.
9,3. 3axinqeuur crpoKy qroro floronopy

NricLIe ui.q qac aii qroro ,{oronopy.

He gsilr,H-se Croponrz siA sianoeiAaJlr,Hocrl :a Eoro rropylxeHH.l, flKe N'taJro

9.4. fxlro inure npxlro ne nepeg6aveHo uI{M ,{oronoporvt

,{oronip Moxyrl 6yrta nHeceni ri,rbKa 3a AoMoBJIeHicrrc Cropin,

[ononopy.
9.5. 3vinu Ao ubofo [oroeopy Ha6nparorr qunHocri 3 MoMeHry

AOAarxoeoi yfoAl4 Ao rlroro Aoroeopy, tKllto iuure ue BcraHoBreHo y
q uH HoMy 3aKoHoaaBcre i YrcpaTn rz.

1 O. IPI4KIHUEBI TIOJIOXEHH.fl
10.1. Yci npanoei4nocuHr4, ulo Bt4HrrKalorb 3 rrboro [oronopy a6o nos's:aHi i: uzr,t, y roMy'lllcri nos'l:aHi i:]

lificHicrro, yKraAeHH.aM, BlrKoHaHHrM, sviuoro ra [puIII4HeHHtM ubofo [oronopy, TryMaqeHHIM iloro yvtoe, BI43HaqeHHtl\4

uacriArcis Heaificuocri a6o nopyueuur [oronopy, pefynrcrorbct qI,tM ,{oroeopovt ra eiAroeiAHI,lMI4 HopMaMu tll4HHoro

3aKoHoAaBcrea Yrcpaiur.l, a raKo)t( 3BL4qar.Mt4 Airosoro o6opory,.qxi :acrocoeyrorbct Ao raKux npaeoei4uochti Ha niAcraei

n p u H ur,r n i e ao6pocon ic Hocri, poryrrl Hocr i ra cnpa aeal u aocri.

10.2. ITicm Ha6pauHr qusnocri qr,rn,,l Aoroeopov eci nonepe4Hi neperoBopH 3a HnM, JTrIcryBaHHt, [onepeAHl

AoroBopr.i, nporoKonr4 npo nauipr,r'ra 6yar-rxi iuni ycui a6o ur.rcrMogi Aortaosreuocri CropiH 3 rt[TaHb, l-tlo raK qn inarute

crocyrorbcfl quoro ,{oronopy, BTpaqarorr, roprrAr{rrHy cv.try, i He Mo)Kyrb 6paruct Ao yBafl4 npI4 TnyMaqeuHi ynaoe qroro

Ioroeopy.
10.3" Cropoul4 Hecyrb nonry ei.l.noniAa,qruicrr, 3a rlpaBl4nbHictr, sxa3aHux

lo6on'asyroucfl cBoeqacHo y nucluorift $opui noniaoMJl{rl4 iuury Cropouy npo ix

Dr43rrK HacraHH.[ noB.fl3aHlrx i: uuu HecrpbITJIIrB[x nacriAtcis.

10.4. BigcrynneHrur npaBa BI4MofII ra (a6o) nepeBeAeHHfl 6opry :a qrarra ,{oroeopov oAniero ir CropiH 4o rperix oci6

IloflycKaerbcr Br4KJrroqHo 3a yMoBr4 Ir4cbMoBoro roFoA)KeHHt Uuoro is ittLuoro CropoHoto.

10.5. AoAarKoei yroAr4 Ta AoAarKr4 Ao uboro,{oronopy e ftoro HeeiA'eN4uLIN,IIr lIacrrIHaMI4 i tutatoru topl4AuqHy cuny y

paai, rxuto BoHr4 Br4KnaAeui y nuclrurorift $oprui, uiAnr.rcaui Croponarru ra cxpinneHi 'tx neqarxan'ru (:a narnHocri).

10.6. Bci Br4[paBJreHHr 3arer(croM qr,oro,{oroeopy Ma}orb cuny raMoxyTb 6paruct Ao yBarl4 BI4KJIK).IHO 3ayN4oBI4,

u_lo BoHr4 y KoxHoMy oKpeMoMy BnnaAKy AaroeaHi, :acniA.{eui niAnacaur Cropin ra crpiuneni treqarKaMl'l (ta narnHocri).

10,7. I{eft [oroeip cxnaAeunfi npu noBHoMy posyuiHui Cropouarraa foro yuon ra repltiuororii yrpaiucrxorc N4oBo]o

y aBox aBTeHTr4riHr4x npuuipurxax, Rr<i uators oAHaKoBy topnAI,ItIHy ct4JIy, - no oAHoMy Als t<oNHoi i: Cropiu.

MICUE3HAXOAXEHHq I PEKBI3I4TI4 CTOPIH
KOMITEHT KOMICIOHEP

f Y/I3E HI(O BAJIEPIII MI4KONAfrOBI4TI TOB'' AKUEHT IIPOAAKIIIH''

racnopr cepii HK 033167, svg:at]ai4, Kose,'IeqExaNa PB Yxpaina, 03035, rr,r.Kni'n, n r.Jlr,sa Tolctoro, 6y t. 63

lgenruQixauift utlii uouep
vc\r<a,).-

a6o qunnula 3aKoHoAaBcrnorra Yxpainu, auiHz y ueE

rxa ooopulroerbc{ AoAarKoBoIo yroAoro Ao Ilbofo

HaJre)KHoro o$opv,renHr C'ropouaut'r sitrnoeiauoi
caruiff AoAamoriil yro4i, qrouy [oroeopi a6o y

HrrMr4 y uboMy ,{oronopi peKBl3LITlB Ta

snriHy, a y pasi Henoeiaor4,qeHHt Hecyrb

Kor C,{P|IOY 4093
n/p J\o UA983p9
AT ''TACKaApeca: YxPaina, rra. Kuie,

/B.M. lyareHxo/



Aoaarorc Nql
Ao AoroBopy Korvricii

eiA (01 > r<eirHr 2020 p.

IIJIAH 3AXONIB

n. Kuis "01" KGimHn 2020 p.

(Disn.rHa oco6a-rpomaAqHuH Yrpaiuu IyA3EHKO BAJIEPII;I MI,IKOJIAIIOBI4TI, racnopr cepii AE 841031,
ewgauuft flauorpaAcr,rulr MBVMBC Vrpaiura e,{uiuponerpoecrKii o6nacri 22 r<oerrrfl. 1997 p., peecrpaqifiunfr Horr,rep

o6rinosoi KaprKu rrJrarHrrKa uoAarr<is: 2046814135, (salzuri ir'lenyerrcx <Komirenr>), s oAniei cropoHrr, Ta
TOBAPIICTBO 3 OEME}KEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO (AKUEHT IIPOAAKIXII>>, .noA rrrarHrrKa noaarrin
sriAuo s eAnuqv AepxaBHr{M peecrpoM ui4npr.reucru ra opraui:auifi Yxpaiuu 40935166, uo 3HaxoAr4rbcr 3a aApecoo:
YrcpaiHa, 03035, v.Kni'n, nyr. Jluna To,rcroro, 6yauuox 63, e oco6i [upexropa Konoaift.ryxa An4pin flerponnua, nxrzii aie
Ha niAcraei Craryry, (lari KoruicioHep), : inuoi cropogr4, pa:ov 4ari - Croponn, cK,laJrr4 qeil nraH saxoaie HacrynHolo
:nicry,

L CropoHu aifiura 3foAa, [to B rroptrAKy ra Ha yMoBax Br43HaqeHr4x ,{oroeopor,r Konaicil ra f]naHoM saxoAie
Korrairenr Aopyqae, a Kouiciouep ro6on'r:yerrca eiA BracHor-o iveHi, npore 3a paxyHox Koiuniregra equur4rra eci
neo6xiani ropnAllrrHo sHaqunli .qii .qns sAificueuHr KoMrrnexcy :axoAie uloAo 3axr4cry seue,lunoi ai,'rsuxu eia
niarouens 'ra 6y4innrzurBo Ha 3eMeJmsiil airrxsui :ara.nr,uoro rrorqero 0,3704 ra 6eperoyxpinreHHr i nipcy;
uicue:naxoA)r(eHHr sel4ertrHoi gilaHxu: ,{ecuaHcrxa ceJrr4rrlHa paAa Ko3ereqr,Kofo pafiony t{epHiriecrro1'o6racrr.

2, 3oxperraa, Kovricionep so6on'asye'mcs slJilcuuru [ouyr(,
ni4noni4uy xnaliQixaqiro, riuensii ra AocsiA po6ola ra
Koivicioneporra i Konriren'roM y uboMy fllani raxoAie.

na6ip ni4pranrax/cy6ni4prAHrix opraHisaqiil, rto Marcrb
cnponrox<ui Br,rxoHyBar lt 3aBAaHHr, r]rlcr, MoBo B r..r3 Ha rr e H l

3. Korvriciouep:o6on'l:yerrcfl yxnacrr4 siA cnoro iiueui, upore 3a paxyHoK ra n iHrepecax Kouirenra s siAnoeiArrorc
oprauisaqieto (cy6'errorra focnoAaprcBannr) 4oronip na po:po6ry 3niry s oqinxu BrrnriBy na Aoerirrs n,raHosanoi'

Aismnocri no o6'exry <3Aiftcueuuq KoM[neKcy saxoAie ruoAo 3axr4cry :euemnoi AirsHKu siA niAronreF{r ra
6yainnzurno 6eperoyr<piruesns i uipcy ua:euemsift Ainsnui 3araJrbHoro rJrou{erc 0,3704 ra, KaAacrpoBnil Hovep:
1422083900:21:316:0004; lric[egnaxoA)r(eHHr ser,relrsoi' Ailssxra: ,{ecrxncrra cenr4ruHa paAa KosenerlbKoro
paioHy 9epHiriecrxoi o6lacri>, txuil, tx i cana npoueAypa,Mae nepeA6aqaru sa6esneqeHHfl Hacrynuoro:
- niArorosxy cy6'exrorra focnoAaproBaeur seiry s orriHr<u BnnhBy Ha Aosr(irr.B eiAnosiaHo ao crareii 5,6m ltI

3arcony Vr<pai'uu <IIpo ouiHny BnnilBy ua aoercir,rn>;
- [poBeAeHHr rpoMaAcuroro o6r'oeopeHHr siAnosiaHo Ao crarefi 7,8rc14 3ar<oHy Yxpaiua <flpo ouiHrcy

BrtntlBy Ha Aoeril,rn>;
- rrpeAcraBJleHHr ierepecie 3aiuoeHnxa npn nponeaeuni eiAnoeiAHzNa yrroBHoBaxeHr4M reprlropia,ruurarvr

opfaHoM si4noei4nux rpoMaAcr,Kr4x cnyxaHl (nprz yrvroei :a6esne.reHHr AocraBKr,r npeacrasurr<ie

flenapraveury exororii ra [plrpoAHrrrx pecypcie ra BnxoHaeqin, 4o uicqr npoBeAeHHs fpoMaAcbKl4x cJlyxaHb
Tpa Hc I oprH r..r vrraco6o nr ) ;

- npeAcraBreuHa inrepecis 3aNaoeHr4ra nepeA ,{enapraueHrou exororii ra npr,rpo4Hrax pecypciB ra repea
iHnrrzmrz opFaHaMr,r.4epNaaHoi Bnaau ra Naicqeeoro caN4oBprAyBaHH,a r ycix nuraHb, ruo Mo)r(yrb B14HtiKarh B

xoai euxoHaHHt AopyqeHHr, B ToMy.rucri, oAHaK. He BHKJlror{Ho, - rroAaBarn, orphMyBarH eci eianoeiarri
AoKyMeHTr4, [rr4crv, 3BepHeHHfl, non'.f,saHi i: nuxouauu-sM rlr,ofo AopyqeHHrl, yroBHoBaxyearrz ei4nosiaHy
oprauisauiro (cy6'er<r rocnoAaproBannx) ua [peAcraBneHul iurepecin KorraireHra nepe4 [elapraMeHroi\4
exororii Ta npnpoAHl,rx pecypcin, TaK caMo nrc i nepeA iHuluvn opraHaMu 4epNaanoi Bna1t4 Ta vicueeoro
caMoBp.qAyBaHHt rorlIo, B ToMy qI4cri s [paBoM ni4uucy raxr4x AoKyMeurin 4rl, B ToMy qacri, A,'rq gAiicHeHrrs

ananisy ynoBHoBax(eHIrM opfaHo^,r eiAnoeiAHo Ao crarri 9 3arorry Vxpainz <flpo ouiHr<y BnnnBy Ha

AoBKinnfl) iurpoprraauii, naAanoi y sniri s ouiHxra BnnrrBy Ha AoBxinnfl, 6y.ur-rxoi AoAarxoeoT inr$opnaauii, rxy
uaAae cy6'exr rocrloAaploBaHHfl, a raKo)K inSopuaUii, orpuuauoi ei4 rpoua4crrocri nia qac rpoMaAcbr(o[o
o6ronopeunr, niA ,rac :4iftcueHnn flporleAypr4 ouiaru rpaHcKopAoHHoro BUrr4By, iuuroi iHQopvrauii;

- OTPXMAHH,'I AOBIAOK, MOTIIBOBAHO|O BI4CHOBKY g OqiUXU BNNI4BY HA AOEI(iI,'II, IIIO BPAXOBY€ PE3YNbTATU
ana-ui:y, lepeA6aueuofo tryHKroM 3 .racrnHu nepuroi' cr. 2 3arony Yxpai'ua <flpo ouiHny BrrfiBy na

4oercilrx> roulo 3,{enapravrenry enonorii'ra flprrpoAgr,rx pecypcia, AoBiAKLT r fi4povereoueHrpy iuurr.ix

4otiyvteHrie eia iuul.Tx opranie 4epxaaHoi BJTaAH ra MlcueBofo caMoBprAyBaHHr;
- Bt{uHeHFIs iHurlax aift, Heo6xillvlx AJrfl. :AiftcueHns lpoueAypu ouiHKrl Bnn[By Ha aosxir,,ls, BH3ralreHlix

crar'felo 2 3axony Vxpainra <flpo oqiuxy BnnrrBy Ha AoeKinrr)).
- Ouiuxa BnnuBy na Aoexirrr rrlae 6yrz :Aificnesa 3 BpaxyBaHHrrM Ta Aorpr4MaHHflM nonox(eHb LiacruH14 epyroi'

crami 2 3axoHy VripaiHr,r <flpo ouinxy BfrJ.rr4By na Aoarilla>;
flpu urouy, 3afiIJIbHa ocraroqHa eapricru 3a3HaireHax po6ir no po:po6qi 3niry s oqinna BlJrr{By Ha Aoexirrq nraHoeanoi'
Aia,rr,nocri no o6'exry He [oBrrHHa nepeBlrrqyBaru 80.000,00 (nicilrlecm rucxu) rpn.

4, Korr,ricionep so6on'xsyetrct zrii,rcuuru cpiHancynaHnr ycix, nepe46aueuux ur{M Illanov gaxoAie ir uacrynuoro
xourencauiero [oHeceHlrx BrITDar Korrairesrou.



5. Kouireur so6on'r:yerrct po3rJIrIHyrLr seir rpo B KoHaHHr llrarry saxoAin is 4o4aeaHusM siAnosiAHux
4oxyueHrin, nr<i ni4'rnepAx(ylorb BVTparv noHeceni Kouicionepou y ra'rsxy i: sr4KoHaHHnu flnaHy 3axoAlB
Koririreura ra y BI4naAKy siacyrHocri 3ayBor(eHb, npuiinrua fioro.

6. Kovi'reur so6on'rsyerucr KoMneHcyearu KoN,ricioaepy aapricre ycix AoKyMeHranbHo ni4reepAxeHhx B14rpar,

noHecetrprx Kovicionepou y :e'aary is suxoHaHH-sM 3aBAaHb :a flnaHona saxoAie.

MICqE3HAXOAXEHH.fl I PEKBr3r4Tr4 CTOPTH
KOMITEHT KOMICIOHEP

|YN3EHKO BAJIEPIIZ MI4KOJIAITOBI,Iq TOB ''AKUEHT TIPONAKIIIH''

nacnopr cepii HK 033767, svrp:anr4ft. Kosereurru\a PB Yxpaiua, 03035, rra.K yn.Jlrna Torc'roro, 6yl. 63

YMBC Yxpaiuu n tlepntrincrxi Koa eAPIOY 4093
[4eHrra{tixauifiHaft uoruep 1 nip Ns UA98339 7 559546001
aApeca: Yrcpaiua, u. Kri'u, n ncrna,2 re, 35 AT ''TACKOM

MOO 3395
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Специфікація (Шпунт ПВХ G500)

Позначення Найменування

Марка,

поз.

  Шпунт ПВХ, L= 5500 мм1
165

40,15

Формат A3

Ін
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 ін
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 №
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ог
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ен
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3

ГІП

Підпис
Кільк.

№док.

Зм.

Арк.

Креслив

Перевірив

Аркушів

Дата

Стадія
Аркуш

Норм.контр.

Єрлінєков

12.19

12.19

12.19

12.19

2019-ГР

 ТОВ "ЕКОБЕРЕГ ЛТД"

Берегоукріплювальна споруда

G 500

Розріз 1-1 (Поперечний переріз)

Кіль-

кість

Примітки

Маса

од.,кг

101.60

Розріз 1-1 (Попречний переріз)

 М 1 : 50

1
9
0
0

НПР Київського вдхр. - 103.00

103.00

103.50

97.80

Виїмка грунта для будівництва шапошної балки

Виїмка грунта

Шпунт ПВХ (G 500)

Відмітки наведені в Балтійській системі висот.

Мін. навігаційний рівень - 102.00

3
8
0
0

1
7
0
0

Верхова будівля

Євтушенко

Євтушенко

4

500

Євтушенко

Специфікація шпунта

 Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень

та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га

берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська

селищна рада Козелецького району Чернігівської області
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Формат A3
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ГІП

Підпис
Кільк.

№док.

Зм.

Арк.

Креслив

Перевірив

Аркушів

Дата

Стадія
Аркуш

         Схема армування верхньої будівлі

Норм.контр.

Єрлінєков
12.19

12.19

12.19

12.19

шпунтової стінки. (Вид зверху)

2019-ГР

 ТОВ "ЕКОБЕРЕГ ЛТД"

Берегоукріплювальна споруда

Євтушенко

Євтушенко

Євтушенко

9
3
7
0

4
1
3
0

20120

20120

Фрагмент 1 (вид з верху)

Схема армування верхньої будівлі шпунтової стінки

М 1 : 50

Фрагмент 2 (вид зверху)

М 1 : 50

 Температурно-усадковий шов

 Температурно-усадковий шов

Фрагмент 3 (вид зверху)

М 1 : 50

2630

3
6
3
0

4
1
3
0

19620

19620

5
0
0

2

2

1

1

6

крок 300

6

крок 300

6

крок 300

6

крок 300

6

крок 300

2

2

1

16

крок 300

6

крок 300

6

крок 300

6

крок 300

4

3

4

5

3
6
3
0

8
8
7
0

6

Фрагменти 1 - 3. М 1: 50

 Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень

та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га

берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська

селищна рада Козелецького району Чернігівської області
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Розрахунок виконано 26.08.2020 о 16:39 програмою ЕОЛ +, версія 5.30.  

ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Деснянська селищна рада 27,1 -7,5 5 180   1,0 

 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 Будмайданчик    

 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 ДВЗ 
екскаватор 

444 1 500 500   10 0,5 0,29 28  

  2 ДВЗ 
бульдозера 

444 1 520 500   10 0,5 0,29 28  

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 301 0,004 1 0,0664          

   330 0,002 1 0,033          

   337 0,01 1 0,166          

   2754 0,003 1 0,05          

  2 301 0,003 1 0,072          

   330 0,0013 1 0,036          

   337 0,0064 1 0,181          

   2754 0,002 1 0,054          
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Розрахунок виконано 26.08.2020 о 16:39 програмою ЕОЛ +, версія 5.30.  

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

330 Сірки діоксид 0,5 1 

337 Оксид вуглецю 5 1 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1 

 
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 301 330         1 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 301 b   0,09         

 330 b   0,04         

 337 b   0,08         

 2754 b   0,1         

 
 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 1 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

330 Сірки діоксид 

337 Оксид вуглецю 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
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Розрахунок виконано 26.08.2020 о 16:39 програмою ЕОЛ +, версія 5.30.  

Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 
 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 301 330         1 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 500 500 1000 1000 25 25   

 
 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 
Найменування 

міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. Деснянська 
селищна рада 

5     0,5 1 1,5   7  2 5 1 
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Розрахунок виконано 26.08.2020 о 16:39 програмою ЕОЛ +, версія 5.30.  

Перелік  найбільших  концентрацій 
 

40010 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

550 500 0,21066 1,05329 180,00 0,50 2 54,17 1 45,83       

475 500 0,20653 1,03264 0,00 0,50 2 52,72 1 47,28       

550 525 0,19300 0,96499 145,38 0,50 2 56,63 1 43,37       

 475 0,19300 0,96499 214,62 0,50 2 56,63 1 43,37       

475 525 0,18960 0,94798 34,62 0,50 2 52,24 1 47,76       

 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 
 

50010 / 330  Сірки діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

550 500 0,10724 0,21449 180,00 0,50 2 54,32 1 45,68       

475 500 0,10517 0,21035 0,00 0,50 2 52,87 1 47,13       

550 525 0,09845 0,19690 145,38 0,50 2 56,78 1 43,22       

 475 0,09845 0,19690 214,62 0,50 2 56,78 1 43,22       

475 525 0,09673 0,19346 34,62 0,50 2 52,39 1 47,61       

 
 
Перелік  найбільших  концентрацій 
 

60000 / 337  Оксид вуглецю 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

550 500 0,71152 0,14230 180,00 0,50 2 54,30 1 45,70       

475 500 0,70528 0,14106 0,00 0,50 2 52,86 1 47,14       

550 525 0,68499 0,13700 145,38 0,50 2 56,77 1 43,23       

 475 0,68499 0,13700 214,62 0,50 2 56,77 1 43,23       

475 525 0,67980 0,13596 34,62 0,50 2 52,38 1 47,62       
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Розрахунок виконано 26.08.2020 о 16:39 програмою ЕОЛ +, версія 5.30.  

Перелік  найбільших  концентрацій 
 

110000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

550 500 0,19335 0,19335 180,00 0,50 2 54,07 1 45,93       

475 500 0,19149 0,19149 0,00 0,50 2 52,62 1 47,38       

550 525 0,18538 0,18538 145,38 0,50 2 56,53 1 43,47       

 475 0,18538 0,18538 214,62 0,50 2 56,53 1 43,47       

475 525 0,18386 0,18386 34,62 0,50 2 52,14 1 47,86       

 

Перелік  найбільших  концентрацій 
 

Група сумації 31 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

550 500 0,00000 1,26778 180,00 0,50 2 29,32 1 24,78       

475 500 0,00000 1,24299 0,00 0,50 2 28,54 1 25,56       

550 525 0,00000 1,16189 145,38 0,50 2 30,63 1 23,44       

 475 0,00000 1,16189 214,62 0,50 2 30,63 1 23,44       

475 525 0,00000 1,14144 34,62 0,50 2 28,25 1 25,81       
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Розрахунок виконано 26.08.2020 о 16:39 програмою ЕОЛ +, версія 5.30.  

Концентрації у заданих точках 
 

40010 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 500 0,14316 0,71580 180,00 0,75 2 56,17 1 43,83       

 

Концентрації у заданих точках 
 

50010 / 330  Сірки діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 500 0,07360 0,14719 180,00 0,75 2 56,32 1 43,68       

 
Концентрації у заданих точках 
 

60000 / 337  Оксид вуглецю 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 500 0,60999 0,12200 180,00 0,75 2 56,31 1 43,69       

 

Концентрації у заданих точках 
 

110000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 500 0,16291 0,16291 180,00 0,75 2 56,07 1 43,93       

 
Концентрації у заданих точках 
 

Група сумації 31 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

600 500 0,00000 0,86299 180,00 0,75 2 30,29 1 23,61       
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___________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 

 

____________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АКЦЕНТ ПРОДАКШН» 

Код ЄДРПОУ: 40935166 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання:  

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

Телефон: +38(097) 108 8808; 

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

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

підставі договору комісії від 01.04.2020 року. 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та 

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

місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району 

Чернігівської області. 

З метою захисту берегу від руйнування хвилями та течією планованою діяльністю 

передбачається влаштування вертикальної підпірної стінки, а саме:  

- Вирівнювання поверхня землі; 

- Вдавлювання шпунту на проектну глибину 5 м; 

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

опалубки; 

- Розчищення дна зі сторони водойми до берегоукріплювальної споруди; 

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

полосі відведення берегоукріплювальної споруди). 

Метод вдавлювання шпунту характеризується компактністю і мобільністю, також 

відсутністю підвищеної вібрації та шуму. 

Технічна альтернатива 1: 

Використання в роботі шпунтів з ПВХ (полівінілхлориду); 

Переваги застосування в роботі шпунтів з ПВХ:  

- Співвідношення максимальної міцності і легкості матеріалу; 

- Зручне транспортування, простота монтажу – не потребує залучення важкої 

техніки; 

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

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

променями до + 80
0
С; 

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

- Матеріал ПВХ не схильний до негативного впливу ультрафіолету; 

- Екологічно безпечний, має естетичний вигляд, чудово гармонізується з 

навколишнім середовищем. 

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

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

Технічна альтернатива 2: 

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

бічних стінок (пазами) або замками); 

Недоліки застосування в роботі шпунтів з профілю з металу: 

- Обмежена стійкість до агресивних середовищ;  

- Невисока пластичність; 

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

переміщення на будмайданчику; 

- Використовується при значних розрахункових навантаженнях укріплень, які 

вимагають застосування сталевої арматури; 

- Висока ціна.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1: 

Згідно з Містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об`єкта 

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

господарства та охорони довкілля Козелецької районної державної адміністрації від 

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

Козелецького району Чернігівської області4 

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

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

Договором суборенди земельної ділянки від 29 січня 2018 року; 

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

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

Деснянської селищної ради Козелецького арйону Чернігівської області. 

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

інфраструктури. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2: 

Не розглядається. 

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

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

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Планована діяльність передбачає влаштування споруди берегоукріплення: 

- загальна довжина 42,5 м;  

- обсяг земляних робіт – 195 м
3
, 

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

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: 

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

берегової лінії. 

Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних робіт: 

- Дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановлених ГДК 

населених місць; 
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- Дотримання допустимого рівню шуму; 

щодо технічної альтернативи 2: 

Не розглядається; 

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

технічна альтернатива 2 не розглядається; 

Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною та екологічно привабливою; 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Обмеження планованої діяльності: 

- Водний кодексу України;  

- Земельний кодекс України; 

- Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 

водних біоресурсів»; 

щодо територіальної альтернативи 2: 

Аналогічно з територіальною альтернативою 1. 

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

щодо технічної альтернативи 1: 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування.  
Планована діяльність спрямована на зміцнення берегової лінії, запобігання 

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

щодо технічної альтернативи 2: 

не розглядається. 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування; 

щодо територіальної альтернативи 2: 

Не розглядається. 

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

щодо технічної альтернативи 1: 

Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) 

будівельних машин та механізмів в період проведення будівельних робіт. 

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

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

будівельних машин та механізмів; 

- на клімат та мікроклімат - відсутній; 

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

землерийної техніки; 

- на техногенне середовище - відсутній; 

- на соціальне середовище - не впливає; 

- на рослинний та тваринний світ - потребується отримання рибогосподарської 

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

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

наявності; 

- утворення будівельних відходів та визначення шляхів їх утилізації; 

щодо технічної альтернативи 2: 

Не розгладається; 

щодо територіальної альтернативи 1: 

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

планової діяльності - на території Деснянської селищної ради Козелецького району 

Чернігівської області. 

щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розгладається. 
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9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

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

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

оцінку впливу на довкілля»). 

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

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

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

зміни та стабілізації стану русел річок). 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

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

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав). 

Транскордонний вплив на довкілля – відсутній. 

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

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

від 23.05.2017 року в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планової 

діяльності. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості. 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля 

і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 

на довкілля”. 

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

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

- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

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

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

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

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

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

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

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

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 

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

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

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

оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

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

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

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

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

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

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

сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

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

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

звіту з оцінки впливу на довкілля.  

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

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

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

та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

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

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

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

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

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

врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 

пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 

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

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

будуть: 

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

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

- Дозвіл на початок будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України. 

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

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

впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

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

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

Номер телефону (0462) 67-79-14; 

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна.  
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Ціна -
за домовленістю

—...............................
В райдержадміністраші

Районна комісія ТЕБ та НС 
погодила використання коштів 

резервного фонду 
на запобігання поширенню 

коронавірусу
На проведення каран

тинних заходів із про
філактики та подолання 
коронавірусу скерують 
кошти резервного фонду 
районного бюджету в'сумі 
20 тисяч гривень. Відпо
відне рішення 9 квітня 
ухвалили під час засідан
ня районної комісії з пи
тань техногенно-екологіч
ної безпеки та надзвичайних ситуацій у Козелецькій РДА.

Члени комісії обговорили питання щодо проведення заходів 
з недопущення розповсюдження СО\/Ю-19 на території району 
через прибуття громадян з інших регіонів України та з-за кордо
ну. Органи місцевого самоврядування проводитимуть моніто-
пмиг ЛІ4Т\/ОІ і Гі и о  п іп оіп лкди і^  тлг\ілт^\гчіа\* ■ ІІЛПЛ п»М4р»\/-і-гп ГГЧЛИО

----------—... .......................... З  осЬіиійних джерел -

Президент Зеленський підписав 
зміни до держбюджету

Президент Володимир ЗЕ
ЛЕНСЬКИЙ підписав зміни до
держбюджету на 2020 рік, які 
передбачають фінансування бо
ротьби з поширенням коронавіру
су. Про це повідомляє прес-служ
ба глави держави. "Згідно із 
законом, у  складі держбюджету 
утворюється Фонд боротьби 
з коронавірусом в обсязі 64,7 
млрд. грн. Ці кошти спрямовува
тимуться на першочергові та 
пріоритетні напрями протидії 
поширенню СО\/Ю-19. Крім цьо
го, у  державному бюджеті до
датково передбачено 15,8 млрд. 
грн. для доплат до зарплатні 
медпрацівникам, які протисто
ять епідемії. Загалом видатки 
Міністерства охорони здоров'я 
збільшуються на 16,4 млрд. 
грн..", -  вказав глава держави.

Він уточнив, що щоб підтри-

Міністерства соціальної політики 
збільшуються на 19,5 млрд. грн. 
Для здійснення непередбачених 
заходів до резервного фонду на
правлено додатково 3 мільярди 
гривень.

нові робочі місця, триватиме. 
На дорожню інфраструктуру у  
державному бюджеті закладе
но майже 70 млрд. грн. Також 
зміни до державного бюджету 
не передбачають скорочення
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" АКЦІЯ! «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕДПЛАТУ»
АТ «Укрпошта» проводить акцію для своїх клієнтів « «Я люблю передплату», яка проходить у рамках передплатної кампанії на II півріччя 2020 року.
Для участі в акції необхідно:
Завітати до будь-якого відділення поштового зв’язку; - оформити передплату не менше ніж на 6 місяців на улюблені періодичні видання за «Каталогом 

видань України «Преса поштою» на 2020 рік (II півріччя)» або «Каталогом місцевих видань України Чернігівська область на 2020 рік (II півріччя)» у термін 
до 25 червня 2020р. (у відділенні поштового зв’язку або за допомогою сервісу онлайн-передплата на сайті АТ «Укрпошта»); - заповнити анкету учасника акції. 

Більш детально з умовами акції можна ознайомитись на сайті АТ «Укрпошта» у розділі «Акцґі» http://ukrposhta.ua/peredplata.html
Кожен учасник акції бере участь в розіграші призів: мобільний телефон; хлібопічки; мікрохвильові печі; блендери; праски;электрочайники.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ УЛЮБЛЕНІ ВИДАННЯ ТА ВИГРАВАЙТЕ ПОДАРУНКИ ДЛЯ ПРИЄМНОГО ЧИТАННЯ!
ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» 
Код ЄДРПОУ: 40935166. ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ї ї  ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

1. Інформація про суб ’єкта господарювання:
Адреса: .Україна, 03035, м.Київ, вул.Льва Толстого, будинок 63; 

телефон: +38(097) 108 8808; електронна адреса E-mail: chenickt@ 
gmail.com.

TOB «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» діє в інтересах ГУДЗЕНКА Ва
лерія Миколайовича на підставі договору комісії від 1.04.2020 року.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна
тиви.

Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки 
від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною пло
щею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної 
ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігів
ської області.

З метою захисту берегу від руйнування хвилями та течією плано
ваною діяльністю передбачається влаштування вертикальної підпір
ної стінки, а саме:

- вирівнювання поверхня землі;
- вдавлювання шпунту на проектну глибину 5 м;
- монтаж арматурних сіток, встановлення опалубки, заливка бе

тону та зняття опалубки;'
- розчищення дна зі сторони водойми до берегоукріплювальної 

споруди;
- планування грунту, вийнятого при розчищенні в межах 20,0 ме

трової полоси (у полосі відведення берегоукріплювальної споруди).
Метод вдавлювання шпунту характеризується компактністю і 

мобільністю, також відсутністю підвищеної вібрації та шуму.
Технічна альтернатива І :
використання в роботі шпу нтів з ПВХ (полівінілхлориду);
переваги застосування в роботі шпунтів з ПВХ:
- співвідношення максимальної міцності і легкості матеріалу;
- зручне транспортування, простота монтажу -  не потребує залу

чення важкої техніки;
- не потребує додаткової консервації, тривалий термін експлуата-

гоукріплення:
- загальна довжина 42,5 м;
- обсяг земляних робіт -  195 м3,
- розрівнювання грунту шаром 0,3 м -  на площі 650 м2.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Шпунти з ПВХ відмінно підходять для здійснення робіт, які пов'я

зані зі зміцненням берегової лінії.
Обмеження планованої діяльності в період проведення будівель

них робіт:
- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах вста

новлених ГДК населених місць;
- дотримання допустимого рівня шуму;
щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається;
Зважаючи на недоліки (невисока пластичність і значна вага кон

струкцій) в подальшому технічна альтернатива 2 не розглядається;
технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною та екологічно 

привабливою;
щодо територіальної альтернативи 1:
обмеження планованої діяльності:
- Водний кодекс України;
- Земельний кодекс України;
- Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство 

та охорону водних біоресурсів»;
щодо територіальної альтернативи 2:
аналогічно з територіальною альтернативою 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування.
Планована діяльність спрямована на зміцнення берегової лінії, за-

ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу па довкілля.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23.05.2017 року, №2059-УІ1І в обсязі достатньому для 
прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для уча
сті в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна
чний 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 до

вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господа
рювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планова
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мож
ливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
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ції і може бути використаний кілька разів;
- термостійкі: не деформується при морозах до -50°С і при нагрі

ванні сонячними променями до + 80°С;
- притаманні показники стійкості до різних хімічних, а також 

біологічних впливів;
- матеріал ПВХ не схильний до негативного впливу ультрафіо

лету;
- екологічно безпечний, має естетичний вигляд, чудово гармо

нізується з навколишнім середовищем.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що шпунти з 

ПВХ відмінно підходять для здійснення робіт, які пов'язані зі зміц
ненням берегової лінії.

Технічна альтернатива 2:
використання в роботі шпунтів з металевого профілю (жолоб с 

закругленими краями бічних стінок (пазами) або замками);
недоліки застосування в роботі шпунтів з профілю з металу:
- обмежена стійкість до агресивних середовищ;
- невисока пластичність;
- значна вага конструкцій, що збільшує витрати на транспорту

вання, складування і переміщення на будмайданчику;
- використовується при значних розрахункових навантаженнях 

укріплень, які вимагають застосування сталевої арматури;
- висока ціна.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіапьні 

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль

тернатива 1:
згідно з Містобудівними умовами та обмеженнями для проекту

вання об'єкта будівництва, які надані відділом містобудування, архі
тектури та житлово-комунального господарства та охорони довкілля 
Козелецької районної державної адміністрації від 18.06.2019 р. за 
№1-08/6 - місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна 
рада Козелецького району Чернігівської області;

земельна ділянка (кадастровий номер 7422083900:21:316:0004) 
площею 0,3704 га, передана громадянину Гудзенко В.М. в довгостро
кову суборенду (на 49 років), згідно з Договором суборенди земель
ної ділянки від 29 січня 2018 року;

земельна ділянка розташована на західній околиці с.Косачівка 
Козелецького району, на лівому березі Київського водосховища, в ме
жах прибережної захисної смуги; на території Деснянської селищної 
ради Козелецького арйону Чернігівської області.

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

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль
тернатива 2:

не розглядається.
* 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність призначена для зміцнення берегової лінії, 
запобігання процесам вивітрювання та підмивання, заходи для забез
печення берегу стабільним і надійним.

5. Загальні технічні характеристики, у  тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб
ництва тощо).

Планована діяльність передбачає влаштування споруди бере-

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

щодо технічної альтернативи 2: 
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: 
топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування; 
щодо територіальної альтернативи 2: 
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1:
джерелами можливого впливу на довкілля є двигуни внутрішньо

го згорання (ДВЗ) будівельних машин та механізмів в період прове
дення будівельних робіт.

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

ту, діоксиду сірки, сажі, вуглеводнів насичених С12-С19 при роботі 
двигунів внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів;

- на клімат та мікроклімат - відсутній;
- на водне середовище - вплив тимчасовий - утворення шлейфу 

мутності при роботі землерийної техніки;
- на техногенне середовище - відсутній;
- на соціальне середовище - не впливає;
- на рослинний та тваринний світ - потребується отримання ри

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

- на грунт - заходи щодо збереження рослинного шару грунту в 
місцях його наявності;

- утворення будівельних відходів та визначення шляхів їх утилізації; 
щодо технічної альтернативи 2:
не розгладається;
щодо територіальної альтернативи 1:
сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на 

території здійснення планової діяльності - на території Деснянської 
селищної ради Козелецького району Чернігівської області, 

щодо територіальної альтернативи 2: 
не розгладається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего

р ії видів діяльності та об єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо
відний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»).

Пункт 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля (проведення робіт з розчи
щенням і днопоглибленням русла та дна річок, берегоукріплення, змі
ни та стабілізації стану русел річок).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонно
го впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (заче
плених держав).

Транскордонний вплив на довкілля -  відсутній.
/ 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-

ооговорення оосягу досл ідж ен ь та  рівня легалізац ії інф орм ації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господа
рювання звігу з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть
ся можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле
но в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідом
лення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльно
сті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, які надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, на
дані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної

планованої діяльності будуть:
- дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, згідно По

станови Кабінету міністрів України від 12.07.2005 р„ №557 із змінами 
до постанов КМУ від 23.01.2019 р., №128;

- дозвіл на початок будівельних робіт Державної архітектурно-бу
дівельної інспекції України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над
силати до департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 
обласної державної адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. 
Чернігів, проспект Миру, 14;

Електронна адреса E-mail: dekojiost@cg.gov.ua;
Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа -  ГАНЖА Валентина Юріївна.

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 21.
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Цієї осені реформа децентралізації в державі 
має вийти на фінішну пряму. Тобто формування 
громад завершиться. На перший погляд, усе 
логічно. Проте на Чернігівщині це викликає 
неабияке занепокоєння. Бо без врахування 
думки людей процес перевели в площину 
«кулуарщинн». Одну з найбільших у державі 
за розміром, проте малонаселену Чернігівську 
область «покроїли» усього на 4 райони.

Admin
Пишущая машинка
Додаток № 22.
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ТЕЛЕПРОГРАМА

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 
з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин».
9 .2 5  «Життя в ідом их лю дей 
2020».
11.15, 12.20 «Любий, ми пе 
реїжджаємо».
13.40 «Одруження наосліп 5».
15.35 «Світ навиворіт - 9: Япо
нія».
17.10 Т/с «Вітер кохання».
19.00 «Секретні матеріали 2020».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусі».
22.45 «Гроші 2020».
0.00 «Дубінізми 2020».
0.20 «Голос країни 10» Фінал.

І Н Т Е Р
5.30, 22.05 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини.
7.10,8.10 «Ранок з Інтером».
9 .2 0 .1 8 .0 0 . 1.40 Ток-шоу «Сто
сується кожного».
11.10,12.25 Х/ф «Поліцейсь
ка історія».
13.50 Х/ф «Хто є хто?»
15.55 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Добровольці».
23.50 Х/ф «Кохання без кор
донів».

т е ж
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей.
5.15 Т/с «Відділ 44».
6.00 Громадянська оборона.
6.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10.19.20 Надзвичайні новини.
10.10.13.20 Х/ф «Мерлін».
12.45.15.45 Факти. День.
14.15.16.20 Х/ф «Еволюція».
16.40 Х/ф «Хеллбой-2: Золо
та армія».
18.45.21.00 Факти. Вечір.
20.15 Теорія змови.
21.20 Т/с «Закляті друзі».

ВІВТОРОК, 2В квітня

с т
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин».
9 .25  «Життя в ідом их лю дей 
2020».
11.15, 12.20, 1.55 «Любий, ми 
переїжджаємо».
13.10 «Одруження наосліп 5».
15.05 «Світ навиворіт - 9: Япо
нія».
17.10 Т/с «Вітер кохання».
19.00 «Секретні матеріали 2020».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусі».
22.45 «Одруження наосліп».

І Н Т Е Р
5.25, 22.05 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інте
ром».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т /с «Мене звати Ме- 
лек».
12.25 Т/с «Не відпускай мою 
руку».
13.50 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий ви
падок».
18.00. 1.45,Ток-шоу «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Добровольці».
23.50 Х/ф «Кохання без кор
донів».

теж
5.40, 20.15 Громадянська обо
рона.
6.30 Ранок у великому місті.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайні новини.
10.05 Теорія змови.
11.20,13.15 Х/ф «Снайпер-4: 
Перезавантаження».
12.45.15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Снайпер-6: Іде
альне вбивство».
15 .20,16.20 , 21.20 Т/с «Зак
ляті друзі».
17.50 Т/с «Рішає Оністрат».

з ± г
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 
з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин».
9 .25  «Життя в ідом их лю дей 
2020».

11.15, 12.20, 0.35 «Любий, ми 
переїжджаємо».
13.40 «Одруження наосліп 5».
15.20, 22.45 «Світ навиворіт 11: 
Китай».
17.10 Т/с «Вітер кохання».
19.00 «Секретні матеріали 2020».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусі».

І И Т Е Р
5.25, 22.05 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інте
ром».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т /с «Мене звати Ме- 
лек».
12.25 Т/с «Не відпускай мою 
руку».
13.50 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий ви
падок».
18.00. 1.45,Ток-шоу «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Добровольці».
23.50 Х/ф «Кохання без кор
донів».

теж
5.40, 10.05 Громадянська обо
рона.
6.30 Ранок у великому місті.
8.45 Факти. Ранок.
9.15.19.20 Надзвичайні новини.
11.15.13.20 Х/ф «Снайпер».
12.45.15.45 Факти. День.
13.50 Х/ф «Снайпер-2».
15 .20 .1 6 .20 .21 .20  Т/с «Зак
ляті друзі».
17.50 Т/с «Рішає Оністрат».
18.45,21.00 Факти. Вечір.
20.15 Секретний фронт.

з ± т
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок3 1+ 1» .
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин».
9 .25  «Життя в ідом их лю дей 
2020».

11.15, 12.20, 1.50 «Любий, ми 
переїжджаємо».
13.45 «Одруження наосліп 5».
15.40 «Світ навиворіт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вітер кохання».
19.00 «Секретні матеріали 2020».
20.35 «Чистопеиге 2020».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусі».
22.30 «Право на владу 2020».
0.45 «Гроші 2020»._____________

І Н Т Е Р
5.30, 22.05 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським».
7.00, 8.00, 9 .00, 12.00, 17.40 
Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інте
ром».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звати Мелек».
12.25 Т/с «Не відпускай мою 
руку».
13.50 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий ви
падок».
18.00. 1.35,Ток-шоу «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Добровольці».
23 .50  Х/ф «У постелі з Вік
торією».

ІСУЦ
5.00 Т/с «Відділ 44».
5.45 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому місті.
8.45 Факти. Ранок.
9.15.19.20 Надзвичайні новини.
10.05 Секретний фронт.
11.15.13.20 Х/ф«Снайпер-3».
12.45.15.45 Факти. День.
13.40 Х/ф «Снайпер-4: Пере
завантаження».
15 .20,16.20 , 21.20 Т/с «Зак
ляті друзі».
17.50 Т/с «Рішає Оністрат».
18.45.21.00 Факти. Вечір. 
20.15Антизомбі.
22.30 Х/ф «Снайпер-6: Ідеаль-

з и
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 
з 1+1».
7 .0 0 . 8 .00 .9 .00.19.30 ТСН: «Те
левізійна служба новин».
9.25 Т/с «Родичі».
17 .55  Х/ф  «За двома зай
цями».
20.35 «HncTonews 2020».
20.45 «Ліга см іху. Д айдж ест 
2020».

22.15 «Вечірній квартал».
0.00 Х/ф «Вовк з Уолл-стріт».

І Н Т Е Р
5.35, 22.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським».
7.00, 8 .00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інте
ром».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т /с  «Мене звати М е
лек».
12.25 Т/с «Не відпускай мою 
руку».
13.50,23.50 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий ви
падок».
18.00. 1.40 Ток-шоу «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці тижня».

ТЕТЕ
5.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому місті.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф «Подарунок на Різ
дво».
10.25 Х/ф «Близнюки».
12 .20, 13.00 Х/ф  «Великий 
переполох у малому Китаї».
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Острів горлорізів».
16.35,20.05 Дизель шоу 12+
18.45 Факти. Вечір.
19.20 Надзвичайні новини.
22.40 Х/ф «Хеллбой-3: Від
родження Кривавої коро
леви».
1.20 Факти.
1.50 Х/ф «Снайпер-5: Спад
щина».

Голос ЧЕРНІГІВЩИНИ 
ЧЕЛАЙН

■ у«*.- ■■ ■■ ■ у.-.:.- : ■

з ± г
6 .1 5  «Життя в ід ом их лю дей 
2020».

8.00 «Сніданок. Вихідний».
10.00 Х/ф «Як украсти міль
йон».
1 2 .30  Х/ф  «За двома зай
цями».
14.05 Т/с «Кухня».
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин».
20.15 «Чистопеуге 2020».
20.25 «Українські сенсації 2020».
21.30 «Вечірній квартал».
23.15 «Світське життя. 2020».
1.00 «Ліга сміху. Дайджест 2020».

І Н Т Е Р
5 .1 5  Х/ф  «Зозуля з дипло
мом».
6.30 «Слово Предстоятеля».
6.35 Х/ф «Северино».
8.00 «Шість соток».
9.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «У небі «Нічні відь
ми».
12.30 Х/ф «Чекання полковни
ка Шалигіна».
14.00 Т/с «Ні кроку назад!»
20.00 «Подробиці».
20.30 «Крутіше всіх. Найкраще».
22.20 Х/ф «Якби я тебе лю-

0.20 Х/ф «Це я».

теж
5.15 Скарб нації.
5.25 Еврика!
5.30 Факти.
6.00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
7.25 Перше, друге і компот!
9.00 Т/с «Дільничний з ДВРЗ».
12 .20 .13 .00  Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
17.05 Х/ф «Подорож до цен
тру Землі».
18.45 Факти. Вечір.
19.10 Х/ф «Трансформери-2: 
Помста полеглих».
21.45 Х/ф «Хранителі».
0.40 Х/ф «Снайпер: Примар
ний стрілець».

з ± г
6.00 М/ф.
6.15 «Життя відомих людей 2020».
8.00 «Сніданок. Вихідний».
9.00 «Лото-Забава».
9.25.1.45 «Світ навиворіт».
9.50 «Великі випуски з А. Птуш- 
кіним».
11.45 «Світ навиворіт 11: Китай».
15.45 Х/ф «Любов з випробним 
терміном».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Музичний марафон «Ти 
не один».
22.20 Х/ф «Гуцулка Ксеня». 
0.10 Х/ф «Припутні»._________

І Н Т Е Р
6.15 Х/ф «Сини Великої Вед
медиці».
8.00 «Удачний проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел і решка. Дива світу 2».
11.00 «Орел і решка. Божевільні 
вихідні».
12.00 «Крутіше всіх. Найкраще».
14.00 Х/ф «Три мушкетери: 
Підвіски королеви».
16.00 Х/ф «Три мушкетери: 
Помста міледі».
18.00 Х/ф «Мачо на колесах».
20.00 «Подробиці».
20.30 Х/ф «Темні води».
23.00 Х/ф «Дот».
0.45 Д/п «Секретні файли нацистів».азетні файли н

Л Е Т І
5.00 Скарб нації.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.40.7.15 Громадянська оборона.
6.25 Теорія змови.
8.05 Т/с «Нюхач».
11.55.13.00 Х/ф «Острів гор
лорізів».
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Подорож до центру 
Землі».
16.05 Х/ф «Трансформери-2: 
Помста полеглих».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Трансформери-3: 
Темний бік Місяця».
23.20 Х/ф «47 ронінів».
1.20 Т/с «У полі зору».

Admin
Пишущая машинка
Продовження додатку № 22.
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23.50 Х/ф «Сингулярність». 23.30 Х/ф «Снайпер». 0.55 Х/ф «Снайпер-5: Спад- І 0.15 Х/ф «Снайпер: Примар-
1.25 Т/с «У полі зору». I 1.15 Х/ф «Снайпер-2». І щина». І ний стрілець».
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання) (ре
єстраційний 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 госпо
дарювання) ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» КодЄДРПОУ: 40935166 інформує про намір провадити плановану д і
яльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання: А дреса:. Україна, 03035, м.Київ, вул. Льва Толстого, будинок 63; Телефон: +38(097) 108 8808; Електронна адреса E-mail: chenickt@gmail.com. TOB «АКЦЕНТ 
ПРОДАКШН» діє в інтересах Гудзенка Валерія Миколайовича на підставі договору комісії від 01.04.2020 року. 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки 
від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівської області. З метою захисту бере
гу від руйнування хвилями та течією планованою діяльністю передбачається влаштування вертикальної підпірної стінки, а саме: вирівнювання поверхня землі; вдавлювання шпунту на проектну глибину 5 м; монтаж арматурних сіток, вста
новлення опалубки, заливка бетону та зняття опалубки; розчищення дна зі сторони водойми до берегоукріплювальної споруди; планування фунту, вийнятого при розчищенні в межах 20,0 метрової полоси (у полосі відведення берегоукрі
плювальної споруди). Метод вдавлювання шпунту характеризується компактністю і мобільністю, також відсутністю підвищеної вібрації та шуму. Технічна альтернатива 1: Використання в роботі шпунтів із ПВХ (полівінілхлориду); Переваги за
стосування в роботі шпунтів з ПВХ: співвідношення максимальної міцності і легкості матеріалу; зручне транспортування, простота монтажу -  не потребує залучення важкої техніки; не потребує додаткової консервації, тривалий термін екс
плуатації і може бути використаний кілька разів; термостійкі: не деформується при морозах до -500C і при нагріванні сонячними променями до + 800С; притаманні показники стійкості до різних хімічних, а також біологічних впливів; матері
ал ПВХ не схильний до негативного впливу ультрафіолету; екологічно безпечний, має естетичний вигляд, чудово гармонізується з навколишнім середовищем. На підставі викладеного можна зробити висновок, що шпунти з ПВХ відмінно під
ходять для здійснення робіт, які пов'язані зі зміцненням берегової лінії. Технічна альтернатива 2: Використання в роботі шпунтів з металевого профілю (жолоб с закругленими краями бічних стінок (пазами) або замками); Недоліки застосу
вання в роботі шпунтів з профілю з металу: обмежена стійкість до агресивних середовищ; невисока пластичність; значна вага конструкцій, що збільшує витрати на транспортування, складування і переміщення на будмайданчику; викорис
товується при значних розрахункових навантаженнях укріплень, які вимагають застосування сталевої арматури; висока ціна. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяль
ності: територіальна альтернатива 1: Згідно з Містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об'єкта будівництва, які надані відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та охорони довкілля 
Козелецької районної державної адміністрації від 18.06.2019 за N»1-08/6, -  місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівської області; Земельна ділянка (кадастровий номер 
7422083900:21:316:0004) площею 0,3704 га, передана громадянину Гудзенко В.М. у довгострокову суборенду (на 49 років), згідно з Договором суборенди земельної ділянки від 29 січня 2018 року; Земельна ділянка розташована на західній 
околиці с.Косачівка Козелецького району, на лівому березі Київського водосховища, в межах прибережної захисної смуги; на території Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області. На земельній ділянці відсутні 
об'єкти нерухомого майна, а також інші об’єкти інфраструктури. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2: Не розглядається. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності Планована діяльність при
значена для зміцнення берегової лінії, запобігання процесам вивітрювання та підмивання, заходи для забезпечення берегу стабільним і надійним. 5. Загальні технічні характеристики, у  тому числі параметри планованої діяльності (потуж
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) Планована діяльність передбачає влаштування споруди берегоукріплення: загальна довжина 42,5 м; обсяг земляних робіт -  195 м3, розрівнювання ґрунту шаром 0,3 м -  на площі 650 м2.6. 
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1: Шпунти з ПВХ відмінно підходять для здійснення робіт, які пов’язані зі зміцненням берегової лінії. Обмеження планованої діяльності в 
період проведення будівельних робіт: дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин у межах встановлених ГДК населених місць; дотримання допустимого рівню шуму; щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається; Зважаючи на не
доліки (невисока пластичність і значна вага конструкцій) в подальшому технічна альтернатива 2 не розглядається; Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною та екологічно привабливою; щодо територіальної альтернативи 1: Обмежен
ня планованої діяльності: Водний кодексу України; Земельний кодекс України; Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»; щодо територіальної альтернативи 2: Аналогічно з територі
альною альтернативою 1. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1: Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Планована діяльність спрямована на 
зміцнення берегової лінії, запобігання вивітрювання і процесу підмивання, щоб берег залишався стабільним і надійним, щодо технічної альтернативи 2: не розглядається, щодо територіальної альтернативи 1: Топографо-геодезичні, інже
нерно-геологічні вишукування; щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1: Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни вну
трішнього згорання (ДВЗ) будівельних машин та механізмів в період проведення будівельних робіт. Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності: на геологічне середовище -  відсутній; на повітряне середовище -  вики
ди оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, сажі, вуглеводнів насичених С12-С19 при роботі двигунів внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів; на клімат та мікроклімат -  відсутній; на водне середовище -  вплив тим
часовий -  утворення шлейфу мутності при роботі землерийної техніки; на техногенне середовище -  відсутній; на соціальне середовище -  не впливає; на рослинний та тваринний світ -  потребується отримання рибогосподарської характе
ристики та, в разі потреби, визначення втрат рибогосподарського виробництва; на ґрунт -  заходи щодо збереження рослинного шару грунту в місцях його наявності; утворення будівельних відходів та визначення шляхів їх утилізації; щодо 
технічної альтернативи 2: Не розглядається; щодо територіальної альтернативи 1: Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території здійснення планової діяльності -  на території Деснянської селищної ради Козе
лецького району Чернігівської області, щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Пункт 10 частина 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» друга категорія видів планової д і
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дна річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок). 10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). 
Транскордонний вплив на довкілля -  відсутній. 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на до
вкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року, в обсязі, достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб'єктом гос
подарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля -  це процедура, що передбачає: підготовку 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи 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 до
вкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста
дії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протя
гом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до
вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких за
уважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити за
уваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть: - Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, 
згідно Постанови Кабінету міністрів України № 557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ № 128 від 23.01.2019; - Дозвіл на початок будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської об- 
дасної державної адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; Електронна адреса E-mail: deko post@cg.gov.ua; Номер телефону (0462) 67-79-14; Контактна особа -  Ганжа Валентина Юріївна._____________
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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕ1ІТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пр-т Миру. 14, м. Чернігів, 14000, тсл./факс (0462) 67-48-72.е-111аіІ:ckko_post@cg.gov.L1a. сайг: 1v1v\11.eco.cg.gov.11a.
код згілно з Є!\І'ГІОУ 38709568

1Іа №~ ІЗЩ

ТОВАРИСТВО З оьмпжнною
ВІДПОВfДАЛЬНJСТІО «АКЦЕІ ІТ

ПРОДАК1JJ 1-1>>

03035, м. Київ. вул. Льва Толстого, буд. 63

Про зоуеажепня та пропозниії
до планованої діяльності

,' .. -
Департамент екології та природних ресурсів Черні гі вс ької

облдер)І<адміністрації (далі - Департамент) на виконання ст. 5 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» розглянув повідомлення про п,1ановаі~1у
діяльність «Здійснення комплексу заході в щодо захисту земсл ьної ділянки віл
підтоплеиь та будівництво на земельній пілянц] загальною площею 0,3704 га
берегоукріплення і пірсу; місцезпахолжения земельної ліля нки: Деснянська
селишна рала Козелецького району Чєрнігівської області» (рсєстра11ій11ий
номер справи 20204275712 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), яка

. . . .гидлягає ошнш впливу на довкілля та в межах компетенцп повгломляє

наступне.
Протягом 20 робочих днів з дня офінійного оприлюднення зазпачсного

повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції ло
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що

. . . . .
пшлягає ІЗКЛІОЧенню до ЗВІТУ З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ ВІД громадських
організацій та окремих громадян до Департаменту не надходили.

Звертаємо увагу, шо зміст зві~~у з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності повинен відповілати структурі та змісту визначеними ст.б
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та додатку 4 Постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 20 І 7 року N~ \ 026 «Про затвердження
Порядку перслачі локументаиії для надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінаисувапия оцінки впливу 11а довкілля та Порялку велсння
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».

У понідомлепні про плановану ліяJ11,ністr, вілсутпя інформаиія пюло
обстеження ділянки ком ісією за участю прслставників місиєвих органів

.. .виконавчо: влади та органу мгсиевого самоврядування.
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Згідно Порядку проведення робіт з розчистки русел річок та дна водойм в
рамках виконання заходів до Регіональної цільової програми розвитку водного
господарства Чернігівської області на період до 2021 року, затвердженої
рішенням одинадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 7 грудня 2017
року N~23-1 l/VП, місця проведення руслоочисних робіт визначаються за
ініціативою Замовника шляхом обстеження ділянок водних об'єктів створеною
Замовником комісією за участю представників організапій, що належать ло
сфери управління Держводагентства, Держгеона;lр, Дєржрибагснгства,
Держлісагентства (у разі проведення руслоочисних робіт у лісах), Укравтодору
(у разі провелення робіт в експлуатапійних мостових зонах), а також місцевих
органів виконавчої влади та органу місцевого самоврядування (за місцем
розташування водного об'єкта). За рєзультагами обстеження водних об'єктів
складається акт обстежеттня, у якому визначається пеобхілнісгь провсленпя
руслоочисних робіт і на підставі якого Замовником приймається рі111е1111я про
розробку проєк-гно-кошторисиої документації проведення руслоочисних робіт.
Акт обстеження є підставою для прийняття Замовником рішення шодо
розробки проєкту. Окрім того необхідно визначити місця єкпадування
видаленого матеріалу та шляхи його подальшого використання.

Вказана в повідомленні про плановану ді яльність територія відноситься ло
зони стаціонарної рекреацп об' є кту природно-заповідного фонду
регіонального панлшафтного парку «Міжрічинський».

Також в звіті з оцінки впливу 11а довкілля необхідно:
... . .- надати копи докуменп в, шо гпдтверджують право користування

(власності) земельних ділянок та інші документи, пі дповішю ло вимог
законолавства:

- описати характеристики ді ял ьності на п ідготовчому, булі вел ьному етапах
. . .та проваджеин І ДІ ЯЛІ,!!ОСТІ;

- зазначити лісові масиви, об'єкти природо-заповілного фонду та об'єкти
екомережі, санітарно-захисні зони та охоронні зони, водозабори, водні об'єкти;

- нанести межі планованої діяльності на топографічну основу;
- описати вплив на об'єкти, що підлягають особливій охороні з

урахуванням відстаней та місця розташуват-шя планованої діяльності до об'єктів
природоохоронного значення (природо-заповідного фонду. волоохоронні зоні,
прибережно-захисні зони, об'єкти е,~мережі);

- зазначити вид і кількість матеріалів та приролних ресурсів (води, зсмель.
грунтів, біорізномапіття}, які плануються використовувати;

- вказати заходи 11 голо зап об і гання або з мен 111е11 ня розвитку нсбєзпсч них
. . .геолопчних процесів I явити:

- надати відомості 11~0;10 стану атмосферного повітря, пілтвсрлжуюч:
відомосгі шоло прогнозованих всличип викилів забруднюючих речовин
(технічні паспорти або технічні характеристики обладнання тоию);

- деталізувати впливи: на здоров'я людини (рівень шумового забрулиенчя,
вібрацію); на рослинний світ (порушення природного рослинного покриву,
змін природних рослинних угрупувань), на тваринний світ;

:Іі
1'

,!
j
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- зазначити утворення (склад та кількість) відходів та поводження з ними
. .. . .

при провадженні плановано: діяльностт;
- оцінити сукупний та кумулятивний впливи планованої діяльності на

природні ресурси та комплекси разом з цими існуючими або проєктованими
об'єктами·' . .- деталізувати виконання охоронних, вгднонлювальних. захисних та
компенсаційних заходів;. . . . . .. . .

- дослгдити єогпапьно-ско ном іч и і ризики віл планованоі лгяльносп. 1з тому
числі провести аналіз можливих соціальних конфлікті R, пов'язаних із

. . .. .планованою діяпьністю, та зазначити шляхи 1х вир11_1_1е11ш1;
- псрелбачити заходи післипроєктного моніторингу.

Директор Катерина САХІ-І[ВИЧ

І
,1.'
11

і ,г~,: І

І

І

1·., ·, .
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Код доручення 09A17476C59314

ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 57  0410001
від: 10 вересня 2020 р. Одержано банком

 10.09.2020
Платник ПАФ ЕКОТОН ПП
Код 34453120
Банк платника ДЕБЕТ рах. № СУМА
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м.Днiпро UA383052990000026007026303936

 
Одержувач ДО, ДЕПР ЧЕРНIГIВСЬКОЇ ОДА
Код 38709568  

Банк одержувача КРЕДИТ рах. №
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ у м.Київ UA308201720313281001201085953

UAH 11596.10

 
Сума словами  Одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шiсть гривень 10 коп.
 
Призначення платежу оплата за послуги з проведння громадського обговореня згiдно рахунку № 12 вiд 04.09.20р

без ПДВ.
 

 
 Проведено банком
 ДР   10.09.2020
 

 Підписи  
 
 

Щоб переглянути цей документ в електроннiй формi:
1. Зайдiть на сторiнку pb.ua/check 3. Введiть код доручення та натиснiть "Знайти"
2. Оберiть тип документа "Довідки/виписки" 4. Ви зможете завантажити електронну копiю.

Admin
Пишущая машинка
Додаток № 28.


