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РІШЕННЯ
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року

м. Чернігів

№ ЗЗ/УІІ-

Про депутатський запит депутата
міської ради Римаренка С. С.
Заслухавши запит депутата міської ради Римаренка Сергія Сергійовича та
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" міська рада вирішила:
1. Направити депутатський запит депутата міської ради Римаренка С. С. на
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., заступнику міського голови
Атрощенку О. А., начальнику управління житлово-комунального господарства
міської ради Куцу Я. В., начальнику управління земельних ресурсів міської ради
Дмитренку В. Л.
2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити
міську раду та депутата міської ради Римаренка С. С. до 20 вересня 2018 року.

Міський голова

В. А. Атрошенко
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Р И М А Р Е Н К О С Е Р Г ІЙ С Е Р Г І Й О В И Ч
Депутатська фракція Політичної партії
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» у Чернігівській міській раді
Посвідчення № 44
вуя. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000
№ 1 від 21 серпня 2018 року
Чернігівському міському голові
Атрошенко В.А.
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо вжиття заходів боротьби
з ерозією грунтів та яроутворенням
в районному парку «Березовий Гай»
Шановний Владиславе Анатолійовичу!
Рішенням Чернігівської міської ради № 21/VII - 15 від 29 червня 2017 року
був створений районний парк на території зеленої зони, обмеженої вулицею
Кільцевою, багатоквартирною житловою забудовою по вулиці Генерала Пухова та
садибною забудовою по вулицям Генерала Пухова, Бобровицькій та Всеволода
Ганцова, розташ ованої в Деснянському районі м. Чернігова.
В свою чергу, до мене, як до депутата Чернігівської міської ради звернулись
мешканці прилеглих до цього парку житлових будинків, а також представники
громадської організації «Еко-місто», які занепокоєні занадто інтенсивним
яроутворенням в вищевказаному районному парку. Адже, під час останньої сильної
зливи, яка пройшла в Чернігові 21 липня 2018 року внаслідок шкідливої дії води
була зруйнована частина асфальтобетонного покриття, яке було укладено в
минулому році під час здійснення робіт з реконструкції парку «Березовий гай» по
вул. Генерала Пухова в м. Чернігові, замовником яких виступало Управління
житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, а яр, який існував
в парку став ще більшим та підходить впритул до прокладеної в парку
асфальтованої велосипедної доріжки.
Відповідно до пункту .6 частини 1 статті 107 Водного Кодексу України ерозія
грунтів, утворення ярів, зсувів і селей відноситься до шкідливої дії води. Згідно з
частиною 2 цієї ж статті Водного Кодексу України Під час проектування
водогосподарських та інших об'єктів повинна враховуватися можлива шкідлива дія
вод, а під час експлуатації цих об'єктів - вживатися заходи щодо її запобігання, а
саме:
1) залуження та створення лісонасаджень на прибережних захисних смугах, схилах,
балках та ярах;

2) будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, земляних валів, водоскидів,
захисних дамб, водосховищ-регуляторів;
3) спорудження дренажу;
4) укріплення берегів тощо.
Статтею 35 Закону України «Про охорону земель» встановлені вимоги до
власників і землекористувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок при
здійсненні господарської діяльності, серед яких є вимога забезпечувати захист
земель
від
ерозії,
виснаження, забруднення,
засмічення,
засолення,
осолонцювання, підкислення, перезволоження,
підтоплення,
заростання
бур'янами, чагарниками і дрібноліссям.
В свою чергу охорона земель від утворення ярів передбачається
агротехнічними, лісомеліоративними та гідротехнічними заходами.
Статтею 47 Закону України «Про охорону земель» передбачено, що
використання ерозійно- та зсувонебезпечних земельних ділянок дозволяється за
умови вжиття заходів щодо їх протиерозійного і протизсувного захисту,
передбачених законодавством України.
З метою захисту земель від ерозії та зсувів у землевпорядній, містобудівній та
іншій документації передбачаються заходи щодо забезпечення протиерозійної та
протизсувної стійкості території.
Власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі орендарі,
зобов'язані здійсню вати грунтоохоронні заходи з метою запобігання погіршенню
їх якісного стану та якісного стану суміжних земельних ділянок і довкілля в
цілому.
Пунктами 25-26, 28-29, 34 Постанови Кабінету М іністрів України від 17 вересня
1996 р. № 1147 затверджено перелік видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів і які, відповідно до Положення про міський фонд
охорони навколиш нього природного середовища, затвердженого рішенням
Чернігівської міської ради від 27 серпня 2009р. можуть фінансуватися за рахунок
коштів останнього.
Це зокрема:
- Будівництво,
розширення
та
реконструкція
протиерозійних,
гідротехнічних,
протикарстових,
берегозакріплювальних,
протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а
також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених
на
запобігання розвитку небезпечних геологічних
процесів, усуненню або зниженню
до
допустимого
рівня
їх
негативного впливу на території і об'єкти.
- Проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках та інших ерозійно
небезпечних землях.
- Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням.
- Заходи, пов'язані з створенням захисних лісових насаджень на еродованих
землях, вздовж водних об'єктів (в тому числі водойм, магістральних
каналів, тощо) та полезахисних смуг.
- Проведення обстеження ґрунтів.
Таким чином, Чернігівська міська рада, як власник земель на яких
розташований районний парк на території зеленої зони, обмеженої вулицею
Кільцевою, багатоквартирною житловою забудовою по вулиці Генерала Пухова та

садибною забудовою по вулицям Генерала Пухова, Бобровицькій та Всеволода
Ганцова, розташ ованої в Деснянському районі м. Чернігова зобов’язана вживати
заходів щодо забезпечення протиерозійної та протизсувної стійкості вказаної
території, а також здійснювати
грунтоохоронні заходи з метою запобігання
погіршенню їх якісного стану і довкілля в цілому. Тим більше, ерозійні процеси
на території парку можуть створити загрозу для людей, які проживають поруч з
парком та людей, які в ньому відпочивають.
З огляду на вшцевикладене. керуючись частиною 1 статті 21 та статтею 22
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

1.
2.

3.

4.

ПРОШУ ВАС
Уважно розглянути цей запит щодо наведених в ньому фактів.
Розглянути питання щодо доцільності створення комісії із представників
Управління житлово-комунального господарства, Управління архітектури та
містобудування, Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради,
територіального органу Держгеокадастру України, до участі в роботі якої
залучити науковців (екологів, меліораторів, гідрологів), інженерів,
представників проектних організацій, а також зацікавлених представників
громадськості, яка мала б здійснити обстеження території районного парку
«Березовий Гай» та визначити пріоритетні і дієві заходи боротьби з ерозією
грунтів та яроутвореннямв зазначеному парку.
Доручити Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради спільно з Управлінням земельних ресурсів
визначити і
розробити перелік природоохоронних заходів, які мають вжитися для
протиерозійного та протизсувного захисту території районного парку
«Березовий Гай».
1Іідготувати зміни до І Ірограми поліпшення екологічного стану на 2018-2020
роки в частині забезпечення охорони і раціонального використання земель,
зокрема для забезпечення обстеження ґрунтів на території районного парку
«Березовий Гай», для забезпечення розробки проектної документаціїщодо
забезпечення протиерозійної та протизсувної стійкості території даного
районного парку та для здійснення заходів, які будуть визначені
розробленою проектною документацією.

Про результати розгляду зазначеного запиту, гірошу письмово повідомити мене у
строк визначений рішенням ради за адресою: 14000, м. Чернігів вул. Магістратська,
7 (особиста скринька депутата) та на е т а іі: гітагепко.§ег§іу@ §таі1.сот. Тел. 093772-48-81.

З Повагою,
Депутат Чернігівської міської ради
УІІскликання

С.С. Римаренко

