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Увага: заборона
на вилов раків!
З метою збереження та охорони популяції раків на Сумщині

з 1 серпня по 30 вересня діє літньо�осіння заборона на вилов
цих річкових мешканців. Основна мета заборони – захистити
членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш
вразливі.

Линька раків відбувається один�два рази на рік у дорослих осо�
бин, а в молодих – щоразу під час росту та розвитку. Вона триває
від кількох годин � до однієї доби. Причиною линьки є їхній ріст та
розвиток. Панцир у раків � надзвичайно міцний, він заважає пов�
ноцінно рости, тому процес його скидання є необхідним для роз�
витку особин. Під час линьки членистоногі скидають не лише
панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки не у

Заява про екологічні наслідки
Проєктна документація на «Реконструкцію вузла розван�

таження автотранспорта на території ТОВ «Білопільський еле�
ватор» за адресою: вул.Крачківка, будинок 1, м.Білопілля,
Сумська область», розроблена підприємством ТОВ ІВП
«ЕЛМАШ»,  м. Карлівка Полтавської обл, кваліфікаційний сер�
тифікат відповідального виконавця Король С.І. у частині за�
безпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навко�
лишнього природного середовища АР №013952.

Замовник проєкту:  41800, Україна,  Сумська обл., м.Біло�
пілля, вул. Крачківка, 1.

Розробник проєкту: ТОВ ІВП «ЕЛМАШ», м.Карлівка Пол�
тавської обл.

Будівництво здійснюється на території  ТОВ «Білопільсь�
кий елеватор», на орендованiй земельній ділянці площею
5,1179 га. Робочим проєктом передбачається реконструкція
вузла прийому зернових з автотранспорту, а також будівниц�
тво двох силосів із конусним днищем для прискорення про�
цесу прийому зернових із автомобільного транспорту. Про�
єктом передбачається будівництво та встановлення: силосів
короткотривалого зберігання зерна МСВУ
055.09.К45.В12+ГН055 V=280м3 � 2 шт, завальної ями, норій�
ної башти, надбудови для установки норії, надбудови для ус�
тановки транспортера.

Виробнича потужність з транспортування зерна � 100 т/год
на прийом та відвантаження, виробнича потужність зі збері�
гання � до 560 м3 оперативного зберігання. Режим роботи: се�
зонний.

У період здійснення будівельних робіт можливими джере�
лами впливу на навколишнє середовище можуть бути буді�
вельні машини, автотранспорт, електрозварювальні та фар�
бувальні роботи. При  цьому, можливе незначне забруднення
атмосферного повітря пилом, продуктами згоряння палива,
розчинниками лакофарбувальних матеріалів. Ці забруднен�
ня носять тимчасовий характер.

У процесі планованої діяльності із наявних потенційних
впливів основним є вплив на атмосферне повітря. На геоло�
гічне середовище, мікроклімат, водне середовище, грунт, рос�
линний та тваринний світ, заповідні об'єкти, техногенне та
соціальне середовище об'єкт, що проєктується, суттєво не
впливає.

Відповідно до 4 ДСП 173�96 розмір нормативної санітар�
но�захисної зони (СЗЗ) для елеваторів становить 100 метрів.
Розрахована у проєкті санітарно�захисна зона витримується.

Під час експлуатації об'єкта проєктування в атмосферне
повітря будуть викидатись забруднюючі речовини: при
очистці, розвантаженні та відвантаженні зернових культур.
Аналіз розрахунків свідчить, що максимальні концентрації за�
бруднюючих речовин у розрахункових точках з урахуванням
фону не будуть перевищувати нормативних значень гранич�
но допустимих концентрацій (ГДК м.р.) на межі СЗЗ.

Вода на об’єкті, що проєктується, використовується на ви�
робничі потреби.

Еквівалентний рівень шумового тиску на межі СЗЗ підпри�
ємства  становить 38,5 Дб, що нижче  від допустимого.

Під час експлуатації об’єкта утворюватимуться побутові
відходи від прибирання території та від працюючого персо�
налу, лампи розжарювання відпрацьовані, пил зерновий. Усі
відходи передаються спеціалізованим організаціям на утилі�
зацію, оброблення, знешкодження, видалення чи захоронен�
ня тощо.

З метою недопущення аварійних ситуацій проєктом перед�
бачається система технічних і організаційних заходів безпе�
ки, спрямованих на запобігання, попередження, обмеження
масштабів та наслідків аварій. Для запобігання пожежам
об'єкт обладнується системами автоматичної пожежної си�
гналізації, системою водяного пожежогасіння і системою
блискавкозахисту. Розроблені заходи дають можливість збе�
регти екологічну рівновагу у районі розміщення об'єкта,  зни�
жують до мінімуму дію негативних факторів, що впливають  на
ґрунт,  рослинність,  повітряне середовище, водні ресурси та
інші компоненти природного середовища.

Замовник зобов'язується:
1. Суворо контролювати виконання будівельно�монтаж�

них робіт відповідно до проєкту.
2. Зареєструвати будівництво в органах Держархбудкон�

тролю відповідно до чинного законодавства.
3. Організувати проведення авторського нагляду про�

єктної організації за станом будівництва.
4. Не допускати  засипання ґрунтом чагарників та сто�

вбурів дерев.
5. Не допускати  складування будівельних матеріалів,

стоянки машин  і механізмів  на відстані, не меншій за 2,5 м
від дерева і 1,5 м � від чагарника.

6. Здійснювати під'їзд до ділянки будівництва по наяв�
них та тимчасових дорогах, які розміщені на відстані, не
меншій за 3 та 1 м відповідно від наявних дерев.

7. Організувати забезпечення щоденного вивозу твер�
дих побутових відходів організацією, яка має ліцензію на цей
вид робіт.

8. Експлуатувати об'єкт відповідно до проєктних рішень.
9. Забезпечувати герметичність обладнання і трубопро�

водів і своєчасно здійснювати їх ремонт згідно з розробле�
ним графіком.

10. Забезпечувати кваліфікацію обслуговуючого персона�
лу згідно з вимогами штатного розкладу.

11. Регулярно проводити перевірку знань обслуговуючо�
го персоналу стосовно інструкції та вимог охорони природ�
ного середовища.

12. В період особливо несприятливих метеорологічних
умов проводити необхідні організаційно�технічні заходи, роз�
роблені проєктом.

13. Слідкувати за санітарним і протипожежним станом на
прилеглій території.

Ознайомитись з матеріалами робочого проєкту і роз(
ділу ОВНС можна, звернувшись до представників ТОВ
«Білопільський елеватор» за адресою: 41800, Україна,
Сумська обл., м.Білопілля, вул. Крачківка, 1. Тел: (05443)
7(30(35, 7(15(15 або до Білопільської міської ради.

До уваги орендарів водних об'єктів
Наближається час осіннього облову риби з орендованих ставків, що зазвичай

вимагає повного або часткового спорожнення водного об’єкта. В зв’язку з цим
Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області вкотре нагадує орендарям
про необхідність дотримання чинного водного законодавства.

Основними дозвільними документами, що регламентують порядок коливання
рівнів води у водоймах для орендарів у ході здійснення своєї господарської діяль�
ності з риборозведення, є діючий дозвіл на спеціальне водокористування (з мож�
ливим здійсненням скиду) та затверджений режим роботи водного об’єкта.

Відтак, скид води з водойми здійснюється не тільки за наявності дозволу на
спеціальне водокористування, як помилково вважають деякі орендарі, а й за обо�
в’язкового отримання режиму роботи водного об’єкта, за відсутності якого
скид води є самовільним, що є порушенням водного законодавства. Необхідність
розробки режимів роботи водних об'єктів обумовлена виконанням вимог ст. 51
та ст.76 Водного кодексу України.

Режим роботи водного об’єкта розробляється Регіональним офісом водних
ресурсів у Сумській області та затверджується територіальним органом Держ�
водагентства у Сумській області. Відтак, орендарю водного об’єкта перед спра�
цюванням водойми для здійснення облову риби необхідно звернутись до РОВР у
Сумській області (м.Суми, вул.Герасима Кондратьєва, 27, 3 поверх, 305 кабінет
або на електронну адресу � vvr_sumyrovr@davr.gov.ua) із заявою про встановлен�
ня режиму роботи на пониження рівня води у водоймі та додати до неї такі доку�
менти (копії):

право на користування водним об’єктом (договір оренди або додаткова угода);
діючий дозвіл на спеціальне водокористування;
паспорт водного об’єкта.
Процедура з розробки та затвердження режиму роботи водного об’єкта є без�

коштовною.
                              Відділ ТЕБ та розробки режимів РОВР у Сумській області.

Прикордонник –
престижна
професія

Державна прикордонна
служба України цінує,  поважає
кожного прикордонника, пі�
клується про особовий склад,
вдосконалює систему соціаль�
ного забезпечення.

Враховуючи виклики сього�
дення, професія захисників
кордонів набула особливого
значення. Охоронці кордону з
честю та гідністю виконують
завдання із забезпечення на�
дійної охорони державних ру�
бежів нашої Батьківщини.

Прикордонне відомство
запрошує громадян на вій�
ськову службу за контрактом
для укомплектування вакант�
них посад Сумського прикор�
донного загону.

Наші умови:
на військову службу за кон�

трактом приймаються грома�
дяни призовного віку (без на�
явної строкової служби), які
мають вищу, професійно�тех�
нічну або повну загальну се�
редню освіту та військовозо�
бов’язані (особи, які проходи�
ли військову службу у військо�
вих формуваннях України)
віком від 18 до 57 років.

Наші переваги:
проходження служби за

контрактом ЗА МІСЦЕМ ПРО�
ЖИВАННЯ;

гарантія стабільного гро�
шового забезпечення (заро�
бітної плати) – від 10 000 тис.
грн;

одноразова виплата у роз�
мірі 19 000 грн під час підпи�
сання першого контракту;

щорічна одноразова мате�
ріальна допомога у розмірі по�
садового окладу та окладу за
військовим званням;

щорічна грошова допомога
у разі вибуття у чергову відпу�
стку в розмірі місячного гро�
шового забезпечення;

щорічна обов’язкова відпу�
стка тривалістю  від 30 до 45
діб, додаткові відпустки (для
навчання, соціальні, інші –
згідно із законодавством);

право на безкоштовне от�
римання житла;

право на пенсію після 25
років служби;

інші соціальні гарантії, вста�
новлені законодавством.

Наші контакти:
Тел.: 095(780(29(04,
097(189(10(95,
м.Суми, провулок Грома(

дянський, буд. 6, каб. 114
(відділ комплектування).

норах, а на відкритому просторі, тому в цей пе�
ріод вони найменш  захищені.

Період формування та зміцнення нового
панцира може тривати до півтора місяця. Саме
в цей час і діє заборона на вилов раків. Лов чле�
нистоногих під час заборони є порушенням
природоохоронного законодавства відповідно
до ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий
екземпляр рака порушнику доведеться спла�
тити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – до
680 грн. Після закінчення заборони одній особі
за добу можна впіймати 30 раків на водоймах
загального користування та 50 – на платних.
Забороняється вилов у темний час доби із за�
стосуванням підсвічування.

В Правилах любительського і спортивного
рибальства прописано мінімальний розмір
рака, який дозволено до лову, – 10 см.

Малорухливість та природна незахищеність
раків під час линьки дуже приваблює любителів
легкої здобичі. Тому звертаємося до громадян
з проханням не нехтувати цією забороною,
адже від того, як пройде цей процес, залежить
популяція раків у водоймах області.

Шановні жителі Сумщини! Для забезпечен�
ня оперативного реагування на факти браконь�
єрства просимо всіх, хто бачить незаконний ви�
лов риби на водоймах області чи збут біоре�
сурсів та незаконних знарядь лову, терміново
повідомляти на «гарячу» лінію Сумського
рибоохоронного патруля: (096) 83�82�570.

   ОФІЦІЙНО


