
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

28 грудня 2018 р.     Сєвєродонецьк      № 1027

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (із змінами), пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвер-
дження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» 
(із змінами), у зв’язку з переглядом нормативно-правових актів 
обласної державної адміністрації та з метою приведення їх у 
відповідність до вимог чинного законодавства зобов’язую:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження го-
лови обласної державної адміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 18 квітня 2016 року № 207 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 
кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів 
охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Луганської області», зареєстроване у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській області 13 

травня 2016 року за № 19/1529.
2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування.
3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної 

державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити 
опублікування цього розпорядження в офіційних друкованих ви-
даннях обласної державної адміністрації – обласної військово-
цивільної адміністрації.

В. о. голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації                 С. ФІЛЬ

Зареєстровано у Головному територіальному
управлінні юстиції у Луганській області

від 28.12.2018 № 153/1909

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМ, ЩО ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ, 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 18 КВІТНЯ 2016 РОКУ № 207
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Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (із змінами), частини другої статті 11 
Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами), 
абзацу третього пункту 4 Порядку надання пільг у готівковій 
формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                         
від 14 березня 2018 року № 197 «Деякі питання надання пільг 
у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 
загального користування на міських, приміських та міжміських 
маршрутах», з метою забезпечення соціальної підтримки осіб, 
які мають пільги з оплати проїзду, та необхідністю перегляду 

розміру щомісячної готівкової виплати зобов’язую: 
1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 14 червня 2018 року № 469 «Про 
затвердження розміру щомісячної готівкової виплати у 2018 році 
окремим категоріям осіб, які мають право на пільги з оплати 
проїзду усіма видами транспорту загального користування на 
міських, приміських (крім залізничного та річкового транспорту) 
та міжміських маршрутах», зареєстрованого у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській області 02 
липня 2018 року за № 50/1806, замінивши цифри «108,00» 
цифрами «115,00».

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ         ВІД 14 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ № 469

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

13 грудня 2018 р.     Сєвєродонецьк      № 1011



№23(89) від 29.12.20182
2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування.
3. Департаменту масових комунікацій Луганської 

обласної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити 
опублікування цього розпорядження в офіційних друкованих 
виданнях обласної державної адміністрації – обласної військово-
цивільної адміністрації.

В. о. голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації   С. ФІЛЬ

Зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у Луганській області

від 27.122018 № 152/1908

Відповідно до Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконав-
чої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення 
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади» (із змінами), постанови Кабі-
нету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997 «Пи-
тання проведення гендерно-правової експертизи», підпункту 4.20 
пункту 4, пункту 8 Положення про Головні територіальні управлін-
ня юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республі-
ці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року  № 
1707/5 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 
2011 року за № 759/19497 (із змінами), з метою вдосконалення ро-
боти щодо проведення державної реєстрації нормативно-правових 
актів та необхідністю приведення у відповідність власних наказів 
до норм чинного законодавства,

НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку подання нормативно-правових актів на 

державну реєстрацію до Головного територіального управління 
юстиції у Луганській області та проведення їх державної реєстра-
ції, затвердженого наказом Головного територіального управління 
юстиції у Луганській області ід 10 липня 2018 року № 230/В, зареє-
строваного у Головному територіальному управлінні юстиції у Лу-
ганській області 10 липня 2018 року за № 57/1813, такі зміни:

1) пункт 3.11 розділу III доповнити підпунктом 11 такого зміс-
ту:

11) висновок про проведення гендерно-правової експертизи 
проекту нормативно-правового акта за формою, наведеною у до-
датку 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лис-
топада 2018 року № 997 «Питання проведення гендерно-правової 
експертизи», та завірена в установленому законодавством поряд-
ку його копія.»;

2) пункт 5.3 розділу V викласти в такій редакції:
«Наступного дня після державної реєстрації оригінал 

нормативно-правового акта з реєстраційними даними разом із су-
провідним листом повертається суб’єкту нормотворення.

Уповноважений працівник суб’єкта нормотворення особис-
то забирає лист Управління про повернення зареєстрованого 
нормативно-правового акта, при цьому зазначає свою посаду, пріз-
вище, дату та ставить підпис у відповідній графі Державного реє-
стру.

Якщо наступного дня після державної реєстрації оригінал 
нормативно-правового акта не буде отримано уповноваженим пра-
цівником суб’єкта нормотворення, Управління направляє його по-
штою рекомендованим листом.».

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікуван-
ня.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на началь-
ника Управління державної реєстрації нормативно-правових ак-
тів, правової роботи та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції у Луганській області Жученка О. В.

Начальник             Т. ФІЛАТОВА

Зареєстровано у Головному
територіальному управлінні юстиції

у Луганській області
26 грудня 2018 р. за № 146/1902

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАКАЗ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ ВІД 10 ЛИПНЯ 2018 РОКУ № 230/В

26 грудня 2018 р.     Сєвєродонецьк      № 448/В

1. Замовник  Департамент житлово-комунального господар-
ства Луганської облдержадміністрації. 

Поштова і електронна адреса 93406 м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Центральний, 59 zkh@loga.gov.ua, zkhlg@ukr.net                                                                                                      

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва 
(варіанти): Північно-західна частина м. Лисичанськ, вул. Генера-
ла Потапенко і землі Попаснянського району  

3. Характеристика діяльності (об`єкта) «Реконструкція двох 
Білогорівських магістральних водоводів Ду600мм та Ду500мм 
протяжністю 10,8 км кожної ділянки» (Коригування)» Проектова-
ний магістральний водовід прокладається в траншеї на глубині 1,8 
м від поверхні землі. Застосовувана труба призначена для питного 
водопостачання і має сертифікат. Місце розташування і межі 
ділянки прокладки проектованого водоводу – північно-західна ча-
стина м. Лисичанськ  вул. Генерала Потапенко і землі Попаснянсь-
кого району. Рельєф території відзначений ділянками з перепадами 
відміток поверхні землі. В основному спостерігається збільшення 
підйому в напрямку від  точки приєднання до існуючого водоводу 
ПК – 58 до точки підключення ПК – 104 

Тривалість будівництва – 3 місяці.
Чисельність робочих, зайнятих при проведенні робіт – 24 осо-

би
4. Соціально-економічна необхідність планованої 

діяльності: заміна існуючого сталевого магістрального водоводу 

на поліетиленовий забезпечить збільшення строку експлуатації во-
доводу, що надає позитивного впливу на життєдіяльність населен-
ня.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних  - не потребує
сировинних - не потребує
енергетичних – бензин 245,09 кг, дизпаливо – 15608,194 кг, 

ел.енергії – 1315,589т кВт-год
водних - не потребує
трудових  24 особи (для будівництва)
6. Транспортне забезпечення (при будівництві та 

експлуатації): автотранспорт
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

варіантами: дотримання нормативів екологічної безпеки повітря, 
дотримання нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, 
раціональне використання земельних ресурсів, нормативне пово-
дження з відходами                                                               

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за варіантами: не вимагається                                                          

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві 
й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат не впливає                                                                                                      
повітряне вплив на повітряне середовище очікується в межах 

санітарно-гігієнічних норм ;

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
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водне не має
ґрунт  не має                                                                                                                    
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  не має
навколишнє соціальне середовище (населення) не має
навколишнє техногенне середовище не має                                                                                      
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного вико-

ристання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронен-
ня: збір, зберігання і утилізація твердих відходів, які утворюються 
при експлуатації об’єктів, здійснюються у відповідності з вимога-
ми санітарних правил і норм.                                                                                                                              

11. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог 
ДБНА.2.2-1-2003 «Скла і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
підприємств, будівель і споруд» 

12. Участь громадськості публікація в засобах масової 
інформації. Свої зауваження і пропозиції надсилати за адресою:  
Департамент житлово-комунального господарства Луганської 
облдержадміністрації 93406 м. Сєвєродонецьк, пр-т  Центральний, 
59  zkh@loga.gov.ua, zkhlg@ukr.net та 93100, м. Лисичанськ, вул. 
М. Грушевського, 7 Лисичанська міська рада

1. Замовник – Департамент житлово-комунального господар-
ства Луганської обласної державної адміністрації.

Поштова адреса: 93406, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
Проспект Центральний, 59, zkhlg@ukr.net  

2. Місце розташування майданчика будівництва – Лугансь-
ка область, м. Старобільськ 

3. Характеристика підприємства – Заходи з озеленення, а 
саме: розробка проекту «Реконструкція парку культури та 
відпочинку м. Старобільська» 

4. Соціально-економічна необхідність проектованої 
діяльності – заходи з озеленення парку, створення умов для 
відпочинку, занять спортом, проведення дозвілля для мешканців та 
гостей міста 

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
земельних –  відвід земель на території парку до 3,8 га;
енергетичних –  дизпаливо 2,6 тн; бензин – 1,9 тн 
водоспоживання – 354 м3 ;
трудових – 10495 людино-годин  
6. Транспортне забезпечення  – по існуючих автомобільних 

дорогах. 
7. Екологічні та інші обмеження планованої  діяльності по 

варіантах:
Роботи виконуються в межах парку  
8. Необхідна еколого –інженерна підготовка й захист 

території по варіантах:

не потрібно
 9. Можливі впливи проектованої діяльності при 

експлуатації  на навколишнє середовище й види впливу на:
геологічне середовище – не матиме негативного впливу;
повітряне середовище –  впливає на період будівництва;
клімат та мікроклімат – не впливає;
водне середовище – не матиме негативного впливу; 
рослинний і тваринний світ –  не матиме негативного впливу;
ґрунти – впливає;
навколишнє техногенне середовище –  не матиме негативно-

го впливу;
навколишнє соціальне середовище –  впливає.
10. Відходи виробництва й можливість їх повторного  вико-

ристання, утилізації, знищення або безпечного поховання: ТПВ 
утилізуються на полігоні, надлишковий ґрунт складується в межі 
проведення робіт та вивозиться в місця постійного складування.

11. Обсяги виконання ОВНС –  в обсязі згідно ДБН А.2.2-1-
2003  «Склад і зміст матеріалів ОВНС при проектуванні й 
будівництві підприємств будинків  і споруд» 

12. Участь громадськості – публікація у засобах масової 
інформації. Для ознайомлення з матеріалами ОВНС і надання зау-
важень і пропозицій звертатися до замовника:  Департамент 
житлово-комунального господарства Луганської обласної 
державної адміністрації – Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
проспект Центральний, 59, zkhlg@ukr.net

1. Замовник – Департамент житлово-комунального господар-
ства Луганської обласної державної адміністрації

Поштова і електронна адреса – Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, zkhlg@ukr.net  

2. Місце розташування майданчика будівництва  Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Клубна та Паркова.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) Заходи з озеленення, 
а саме: розробка проекту «Створення лугопарку в районі вул. 
Клубна та Паркова в м. Лисичанську». Створення лугопарку. 
Рекреаційні функції, розширення функціональних можливостей 
парку, поглиблення природоохоронної і привнесення ландшафтно-
утворюючої функції.

Не відноситься до об’єктів що становлять підвищену 
екологічну небезпеку згідно додатка Е (ДБН А.2.2-1-2003).

Не входить до Переліку № 808 видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від  28 серпня 2013 р. 

Технічні і технологічні дані: площа – 10,7 га, площа водного 
дзеркала водойм 3,6 га. Одночасна кількість відвідувачів – 107 
осіб.

Проектом передбачено: озеленення території: дерева, кущі, 
багаторічні рослини. Влаштування системи поливу та 
реконструкція містків навколо та через водойму, містків для 
риболовлі, реконструкція пішохідного містка, влаштування альта-
нок, навісів, павільйонів, лавок, урн для сміття. 

Режим експлуатації - 365 днів на рік. 
4. Соціально-економічна необхідність планованої 

діяльності – Проектом передбачені заходи поліпшення соціально 
– економічного розвитку населеного пункту; заходи щодо збере-
ження, охорони і поліпшення навколишнього середовища в межах 
проектованої ділянки і прилеглих територій.

Планування території парку забезпечує можливість для розвит-
ку фізкультури і спорту; виховання дітей та підлітків; організації 
розваг, відпочинку, відповідають духовим потребам різних груп 
відвідувачів парку.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних - 10,7 га
сировинних – не потребує;
енергетичних:
паливо – не потребує;
електроенергія – 1200 тис.кВт в рік. (насосна станція поливу, 

декоративне підсвічування);
тепло – не потребує;
водних  – насосна станція поливу 192,00 м3/добу (8 м3/год). 

Водозабір із поверхневого джерела, водойма площею 1,47 га.
Трудових – працівники парку 20 осіб
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й 

експлуатації) – автомобільне.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

варіантами
При розробці проекту враховані обмеження, визначені діючим 

законодавством: природоохоронні - нормативи ГДК, «Порядок виз-
начення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин 
в атмосферному повітрі» затверджений наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 30.07.2001  № 286, 
«Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин 
із стаціонарних джерел», затверджені наказом Міністерства охоро-
ни навколишнього природного середовища України від 27.06.06р 
№309; містобудівні - ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 
територій»;

санітарно-епідеміологічні – нормативи ДСП 173-96 та ДБН 
В.2.5-74:2013

по санітарним розривам, зонам санітарної охорони, санітарно-
захисним зонам, інсоляції та освітленості; ДБН В.1.1.7-2016, ДБН 
В.2.5-28-2006

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за варіантами – стандартна згідно вимог діючих 
будівельних норм та правил.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві 
й експлуатації) на нав колишнє середовище:

клімат  і мікроклімат не впливає
повітряне  не впливає

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ



№23(89) від 29.12.20184
водне не впливає
ґрунт не впливає
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не впливає
навколишнє соціальне середовище (населення) впливає по-

зитивно. Функціонування об’єкта на даній території покращить 
умови проживання населення.

навколишнє техногенне середовище не впливає
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного вико-

ристання, утилізації, знезараження або безпечного поховання: 
Під час діяльності можуть утворюватись наступні відходи:

Побутові відходи (код відходу – 7720.3.1.01, група 77); 
11. Обсяг виконання ОВНС  згідно з ДБН А.2.2-1-2003. 
12. Участь громадськості
Для ознайомлення з матеріалами ОВНС і надання зауважень і 

пропозицій звертатися до розробника ОВНС та замовника:
– ТОВ «Асфікс Груп» , директор Андрієнко О.І. Адреса – м. 

Харків, вул..Різдвяна,16 оф. А-15 
– Департамент житлово-комунального господарства Луганської 

обласної державної адміністрації – Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, zkhlg@ukr.net.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовник – Департамент житлово-комунального господар-

ства Луганської облдержадміністрації  
Поштова і електронна адреса 93406 м. Сєвєродонецьк, пр-т 

Центральний, 59  zkh@loga.gov.ua, zkhlg@ukr.net 
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва 

(варіанти) парк культури та відпочинку в районі озера Паркове в 
м. Сєвєродонецьку Луганської області    

3. Характеристика діяльності (об`єкта) Заходи з озеленення, 
а саме розробка проекту «Реконструкція території парку культури 
та відпочинку в районі оз. Паркового м. Сєвєродонецька», 
орієнтовна площа - 33,3 га; об`єкт не відноситься до тих, що ста-
новлять підвищену екологічну небезпеку  

Технічні і технологічні дані орієнтовна кількість відвідувачів 
– 3000 чол  

4. Соціально-економічна необхідність планованої 
діяльності забезпечення суспільних потреб; створення додаткових 
робочих місць            

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних орієнтовно 33,3 га                                                                                                           
сировинних не потребує                                                                                                                    
енергетичних від трансформаторної підстанції, розташованої 

на території парку                 
водних до 240 м3/доб                                                                                                                        
трудових відповідно до штатного розкладу КП «Центральний 

парк культури та відпочинку м. Сєвєродонецька                                                                                                        
6. Транспортне забезпечення будівництво – у відповідності 

до проекту організації                   будівництва; експлуатація - 
відповідно до штатного розкладу КП «Центральний парк культури 
та  відпочинку м. Сєвєродонецька                                                                                 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
варіантами у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-

гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обме-
ження згідно діючих нормативних документів                                                                    

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за варіантами захист земельної ділянки будівництва 
та прилеглої території забезпечується раціональним рішенням 
схеми генплану та організацією рельєфу.                                                                                                 

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві 
й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат не впливає       
повітряне вплив при експлуатації технологічного обладнан-

ня підприємства та на період     будівництва – в межах норматив-
ного; 

водне не впливає
ґрунт  при реалізації заходів із озеленення буде здійснюватися 

нарощення відсутнього родючого шару ґрунту                                                                                                                    
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  не впливає 
навколишнє соціальне середовище (населення) позитив-

ний вплив – забезпечення суспільних потреб; створення додатко-
вих робочих місць 

навколишнє техногенне середовище не впливає                                                                                      
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного вико-

ристання, утилізації, знешкодження або безпечного захоро-
нення передбачається вивезення та утилізація твердих побутових 
та будівельних відходів  

11. Обсяг виконання ОВНС у відповідності до вимог 
ДБНА.2.2-1-2003     

12. Участь громадськості публікація в засобах масової 
інформації. Із зауваженнями або пропозиціями звертатись до за-
мовника: Департамент житлово-комунального господарства 
Луганської облдержадміністрації 93406 м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Центральний, 59  zkh@loga.gov.ua, zkhlg@ukr.net

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовник – Департамент житлово-комунального господар-

ства Луганської обласної державної адміністрації.
Поштова адреса: 93406, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 

проспект Центральний, 59 zkhlg@ukr.net  
2. Місце розташування майданчика  будівництва – Лугансь-

ка область,  смт Мілове
3. Характеристика підприємства – Заходи з озеленення, а 

саме: розробка проекту «Реконструкція парку відпочинку Дружби 
народів, смт. Мілове» 

4. Соціально- економічна необхідність проектованої 
діяльності – заходи з озеленення парку, створення умов для 
відпочинку, занять спортом, проведення дозвілля для мешканців та 
гостей міста 

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
земельних –  відвід земель на території парку до 3,4 га;
енергетичних –  дизпаливо 4,9 тн; бензин –2,2 тн ; 
водоспоживання – 758 м3 ;
трудових – 14193 людино- годин. 
6. Транспортне забезпечення  – по існуючих автомобільних 

дорогах. 
7. Екологічні та інші обмеження планованої  діяльності по 

варіантах:
Роботи виконуються в межах парку  
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист 

території по варіантах:

не потрібно
 9. Можливі впливи проектованої діяльності при 

експлуатації на навколишнє середовище й види впливу на:
геологічне середовище – не матиме негативного впливу;
повітряне середовище –  впливає на період будівництва;
клімат та мікроклімат – не впливає;
водне середовище – не матиме негативного впливу; 
рослинний і тваринний світ –  не матиме негативного впливу;
ґрунти – впливає;
навколишнє техногенне середовище –  не матиме негативно-

го впливу;
навколишнє соціальне середовище –  впливає.
10. Відходи виробництва й можливість їх повторного  вико-

ристання, утилізації, знищення або безпечного поховання: ТПВ 
утилізуються на полігоні, надлишковий ґрунт складується в межі 
проведення робіт та вивозиться в місця постійного складування.

11. Обсяги виконання ОВНС – в обсязі згідно ДБН А.2.2-1-
2003 «Склад і зміст матеріалів ОВНС при проектуванні й 
будівництві підприємств будинків  і споруд» 

12. Участь громадськості – публікація у засобах масової 
інформації. Для ознайомлення з матеріалами ОВНС і надання зау-
важень і пропозицій звертатися до замовника:  Департамент 
житлово-комунального господарства Луганської обласної 
державної адміністрації – Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
проспект Центральний, 59, zkhlg@ukr.net.


