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ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”,

планованої діяльності щодо будівництва закритої зрошувальної мережі для зрошування 
сільськогосподарських культур на орендованій ПП «Співдружність-Південь» ділянці
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площею 1354,7 га в адміністративних межах Чонгарської сільської ради Генічеського району 
Херсонської області. Згідно даних, наведених у звіті з оцінки впливу на довкілля (далі -  звіт 
з ОВД), метою планованої діяльності є будівництво закритої зрошувальної мережі, а саме: 
будівництво напірних трубопроводів та, як результат, подача води до дощувальної техніки 
для зрошування сільськогосподарських культур. Водопостачання буде здійснюватися 
реконструйованою насосною станцією № 3 Генічеського УВГ від каналу Р-5-1-1 Каховської 
зрошувальної системи. Метод поливу -  дощування за допомогою дощувальних машин 
кругової дії «Western Irrigation», які забезпечують керування норми поливу в широких 
межах. Кількість дощувальних машин -  19, кількість одночасно працюючих машин -  12. 
Загальна протяжність зрошувальної мережі складає 20495.0 м, питома протяжність -  15,2 
м/га. Витрати води -  805,0 л/с. Рівень пропускної здатності проектованої зрошувальної 
мережі (гідромодуль) складає 0,59 л/с/га. Витрати води за зрошувальний сезон 
-  5486535 м3. Господарський трубопровід Кр виконаний зі сталевих та поліетиленових труб. 
Для спорожнення мережі восени, в осінньо-весняний та ремонтний періоди у знижених 
місцях встановлюються гідранти спорожнення, як окремо розташовані, так і суміщенні з 
гідрантами для підключення дощувальної техніки. Для випуску затисненого повітря з 
закритої зрошувальної мережі передбачені клапан-вантузи КВ-100 та КВ-50, як окремо 
розташовані, так і суміщені з гідрантами для підключення дощувальної техніки. Режим 
роботи -  100 днів на рік. Ділянка проектованого будівництва зрошувальної системи 
розташована у північно-східній частині півострова Чонгар та відноситься до Присиваської 
низовини. Ділянка планованого будівництва розташована у межах 2-х кілометрової 
прибережної захисної смуги затоки Азовського моря Сиваш. Ґрунтовий покрив ділянки 
реалізації планованої ділянці представлений темно-каштановими та каштановими 
солонцюватими ґрунтами. Темно-каштанові грунти характеризуються гумусовим профілем 
потужністю 40 - 48 см, значною солонцюватістю, вмістом гумусу 1,82 - 2,59 %, слабкою 
структурністю орного шару. Каштанові ґрунти не утворюють суцільних 'масивів, а 
зустрічаються у комплексі з солонцями каштановими, створюючи домінуючий фон. Ознаки 
солонцюватості виражені більш чітко, ніж у темно -  каштанових ґрунтів. Вміст гумусу 
орного шару ґрунту ( 0 - 3 0  см) становить 2,06 %, що відносить дані ґрунти до категорії 
слабогумусованих. Ґрунти насичені кальцієм, мають агрономічну цінну структуру, вміст 
увібраного натрію надлишковий та складає 6,3 %. Загальна сума солей на земельній ділянці 
складає 23,77 %, вміст токсичних солей дорівнює 0,06922 %, що визначає сульфатний хімізм 
засолення ґрунту. Рівень засолення слабкий. На території, на якій буде реалізовуватися 
планова діяльність виявлені кургани з розміром охоронної зони 50 м від насипу та розміром 
границі зони забудови 300 м. На даній території не передбачається проведення будівельних 
робіт та здійснення поливів.

(планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності)

Департамент екології та природних ресурсів 
Херсонської обласної державної адміністрації

(уповноважений орган)

з урахуванням даних наведених у звіті з ОВД будівництва закритої зрошувальної мережі для 
зрошування сільськогосподарських культур на орендованій ПП «Співдружність-Південь» 
ділянці площею 1354,7 га в адміністративних межах Чонгарської сільської ради Генічеського 
району Херсонської області щодо оцінки ймовірних впливів планованої діяльності та 
передбачених заходів із запобігання негативного впливу на довкілля

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом 
строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею 
повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є 
невід’ємною частиною цього висновку),



з

вважає допустимим/педолустимим провадження планованої діяльності з
огляду на нижченаведене 

(зайве викреслити)

За результатами аналізу звіту з ОВД встановлено, що основний вплив планованої 
діяльності очікується на земельні ресурси та грунти. Вплив на довкілля зумовлений 
виконанням будівельних робіт закритої зрошувальної мережі, а саме: будівництво напірних 
трубопроводів та, як результат, подача води до дощувальної техніки для організації 
зрошення, яке веде до зміни водно-фізичних, фізико-хімічних, біологічних та інших 
властивостей ґрунту, зміні рівня і мінералізації грунтових вод, сольового, температурного, 
водного і поживного режимів ґрунту. Згідно Протоколу дослідження води № 140 від 
26.03.2018 р., наданого Каховським МРВ ДУ «Херсонський ОЛЦ», якість води у 
магістральному каналі Р-5-1-1 Каховської зрошувальної системи відповідає вимогам ДСТУ 
2730:2015 та придатна до використання у зрошувальній мережі (поливні води відносяться до 
1 класу -  «придатні» для зрошування без обмежень). У звіті з ОВД вказано, що 
запропонований метод поливу дощуванням є сприятливим для грунтів. Зрошувальна вода є 
розчинником солей, надає позитивний вплив на хімічні процеси, що відбувається у грунтах, 
знімають концентрацію ґрунтових розчинів та зменшують вміст шкідливих солей у верхніх 
горизонтах ґрунтів. В результаті зрошення сільськогосподарських культур спостерігається 
збільшення запасів вологи у кореневому шарі ґрунту та збільшення його родючості. При 
експлуатації зрошувальної мережі фільтрація води в грунт не здійснюватиметься. Відповідно 
до «Технічного звіту за результатами лабораторних досліджень ґрунту земельних ділянок, 
які знаходяться на території Чонгарської сільської ради (за межами населеного пункту) 
Генічеського району Херсонської області», виконаному Херсонською філією ДУ «Інститут 
охорони грунтів України», земельний масив відведений для реалізації планованої діяльності 
може використовуватися для зрошення за умови чіткого дотримання основ 
грунтоохоронного землеробства, зокрема, диференційованих систем обробітку та удобрення 
ґрунту, оптимального чергування культур сівозміни, періодичного здійснення робіт з 
хімічної меліорації (гіпсування), запровадження окремих елементів біологізацїї землеробства 
та сучасних технологій збереження та відновлення родючості ґрунту. Згідно з даними 
наведеними у звіті з оцінки впливу на довкілля реалізація планованої діяльність не 
суперечить вимогам та положенням чинного природоохоронного законодавства, вплив на 
довкілля визначається допустимим.

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності /  обґрунтовується її недопустимість) 

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та 
природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 
планованої діяльності, а саме:

1.1. Умови використання території та природних ресурсів під час виконання 
підготовчих і будівельних робіт:

- дотримуватися межі території, що відводиться для виконання будівельно-монтажних 
робіт. Забороняється влаштовувати місця зупинок техніки, складування паливно-мастильних 
матеріалів за межами території відведеної під виконання будівельних робіт;

- улаштувати організаційні під’їзди до будівельного майданчика та забезпечити 
максимальне використання існуючих під’їзних доріг для автотранспорту;

- передбачити послойне повернення мінерального шару ґрунту та рекультивацію 
рослинного шару ґрунту після виконання будівельних робіт;
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- забезпечити зберігання відходів, що утворюються при виконанні підготовчих та 
будівельно-монтажних робіт в спеціально відведених місцях шляхом оснащення 
будівельного майданчика планованої діяльності спеціальними інвентарними контейнерами 
та урнами для збору будівельних і побутових відходів;

- забезпечити вивезення та передачу спеціалізованим підприємствам у сфері 
поводження з відходами для подальшої утилізації, переробки, видалення або захоронення 
відходів, що утворюються при виконанні підготовчих та будівельно-монтажних робіт. 
Вивезення відходів повинно здійснюватися в спеціально відведені місця спеціальним 
транспортом;

- при проведенні підготовчих та будівельних робіт використовувати тільки 
спеціалізовану техніку у технічно справному стані. Здійснення контролю протягом 
проведення будівельних робіт за технічним станом спеціалізованої техніки та 
автотранспорту;

- для попередження додаткового шумового навантаження не допускати роботу машин 
та механізмів на холостому ході;

- підготовчі та будівельні роботи повинні здійснюватися кваліфікованими будівельно- 
монтажними організаціями з дотриманням заходів техніки безпеки та охорони * 
навколишнього природного середовища та з використанням сертифікованих матеріалів;

- недопущення забруднення нафтопродуктами ґрунтів, поверхневих та підземних вод.
У разі виявлення такого забруднення невідкладно вживати заходів щодо його ліквідації;

- мийка автотранспорту, зміна мастильних матеріалів повинна здійснюватися в 
спеціально відведених місцях на території автотранспортних підприємств;

- забороняється складування паливно-мастильних матеріалів на відкритому трунті;
- будівельні машини, що будуть використовуватися при здійсненні підготовчих та 

будівельних робіт, повинні проходити регулярний контроль токсичності димності у 
відпрацьованих газах та визначення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 
автомобілів згідно ДСТУ 4777-04 «Норми та методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та 
вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому 
паливі» та ДСТУ 4276-04 «Норми і методи вимірювань димності у відпрацьованих газах 
автомобілів з дизелями або газодизелями»;

- забороняється проведення підготовчих та будівельних робіт та здійснення будь-яких 
інших ландшафтних перетворень в охоронній зоні пам’ятки архітектури (кургани з розміром 
охоронної зони 50 м від насипу та розміром границі зони забудови 300 м.), що розташована 
на території планованої діяльності.

1.2. Умови використання території та природних ресурсів під час провадження 
планованої діяльності:

- забезпечити водоохоронний режим на зрошуваних землях;

- отримати дозвіл на спеціальне водокористування;
- періодично проводити агрохімічну зйомку для визначення вмісту поживних речовин 

(ИРК) та гумусу;
- застосовувати агрохімічні заходи для збереження та підвищення родючості ґрунтів 

шляхом заорювання сидератів та рослинних залишків та внесення добрив;

- визначити величину найменшої вологоємності ґрунту для розрахунку поливних норм 
та встановлення нижньої межі висихання ґрунтів;
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- при зрошенні застосовувати водозберігаючі технології, дотримуватися поливних норм 
та режиму зрошення сільськогосподарських культур, недопускати підйому рівня ґрунтових 
вод, що може призвести до процесів засолення земель;

- проводити контроль якісних показників поливної води. Обмежувати зрошення якшо 
поливна вода не відповідає критеріям І класу якості без запровадження додаткових 
агрохімічних заходів;

- використовувати дощувальну техніку на пневмоколісному ході, що зменшує 
додаткове навантаження на грунт та систем автоматичної зупинки для запобігання 
несправностей дощувальних машин та можливих поривів;

- забезпечити облік забору поверхневих вод згі що з показниками засобів 
вимірювальної техніки;

- висадження по межі земельної ділянки полезахисних лісових смуг із дерев та 
чагарників, забезпечити їх догляд та полив;

- здійснювати водозабір відповідно до технічно обґрунтованого розрахунку та у 
відповідності до дозволу на спеціальне водокористування;

- забороняється використання у межах 2-х кілометрової прибережної захисної смуги • 
затоки Азовського моря Сиваш стійких та сильнодіючих пестицидів;

- для зменшення втрати мінеральних добрив забезпечити належні умови їх зберігання. 
Зберігати мінеральні добрива на відкритому просторі забороняється;

- використовувати тільки екологічно безпечні мінеральні добрива, які не містять 
важких металів та інших токсичних елементів, відповідають вимогам оптимізації рослин із 
врахуванням їх біологічних властивостей, які включають макро- і мікроелементи, 
стимулятори росту рослин, інгібітори нітрифікації та інші речовини;

- застосовувати добрива лише в збалансованих поєднаннях;

- суворо дотримуватися правил транспортування і зберігання пестицидів та їх утилізації 
в разі закінчення їх терміну придатності;

- організувати інтегровану систему захисту рослин, що включає агротехнічні, 
біохімічні і хімічні методи боротьби з шкідниками. Хімічні методи захисту рослин 
використовувати лише тоді, коли заселення шкідників перевищує гранично допустимі норми 
і ліквідувати небезпеку для рослин агротехнічними та біологічними методами вже 
неможливо;

- використовувати тільки ті пестициди та агрохімікати, що внесенні до Переліку 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

- з метою попередження та ліквідації засолення, у т.ч. вторинного та осолонцювання
ґрунтів проводити такі меліоративні заходи: періодично вносити гіпс або фосфогіпс,
проводити правильний обробіток ґрунту, (здійснювати глибоку оранку або оранку з 
грунтопоглибленням), розпушення ґрунту, здійснювати промивку ґрунтів (не рідше одного 
разу на два роки) пізньої осені при найглибшому стоянні грунтових вод з мінімальною 
нормою промивки з подальшим внесенням органічних добрив та висадженням культур з 
потужною кореневою системою (культур -  меліорантів). Забороняється спалювати залишки 
сільськогосподарських культур на земельній ділянці, проводити їх заорювання;

- з метою регулювання поживного і водного режимів, запобігання явищам ґрунтовтоми, 
регулювання фітосанітарного стану посівів, зниження рівня розвитку хвороб і шкідників, 
раціонального використання біокліматичного потенціалу регіону, покращення хімічних, 
фізичних та біологічних властивостей ґрунту обов’язкове впровадження науково 
обґрунтованих сівозмін;
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- забезпечити захист бджіл при обробках пестицидами сільськогосподарських культур 
медоносів. При використанні засобів захисту рослин для обробки сільськогосподарських 
культур обов'язково не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової 
інформації попередити про це населення, сільські ради та землекористувачів в радіусі десяти 
кілометрів від оброблювальних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва, 
ступінь та строк дії токсичності препарату. Роботи з пестицидами, враховуючи вплив та 
безпечність для бджіл, слід проводити у вечірні (18-22) та ранкові (до 8-10) годин, при 
мінімальних висхідних повітряних потоках шляхом обприскування наземною апаратурою, 
при цьому пасіки необхідно вивести не менш ніж на 5 км від оброблюваних ділянок або 
ізолювати їх на термін до п’яти діб в залежності від внесеного препарату. Враховуючи 
токсичність всіх пестицидів для бджіл, обприскування сільськогосподарських культур, які є 
медоносами, потрібно проводити у фазу бутонізації до цвітіння (в ранкові та вечірні години). 
Обробки інсектицидами в садах, на посівах ріпаку та інших медоносних культур в період 
цвітіння не проводити.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

2.1. Ліквідовувати аварії, що виникають при експлуатації зрошувальної системи. У разі 
виникнення прориву на трубопроводі невідкладно провести аварійний ремонт. У разі 
необхідності забезпечити відкачування надлишку зрошувальних вод;

2.2. З метою запобігання виникненню аварійних ситуацій дотримуватися правил 
експлуатації напірних трубопроводів та підтримувати їх в технічно справному стані. 
Регулярно проводити перевірку герметичності запірно-регулюючої арматури, дощувальної 
техніки, трубопроводів, в міжполивний період не рідше ніж раз на місяць;

2.3. Забезпечити виконання заходів, що дозволяють мінімізувати ризик виникнення 
надзвичайних ситуацій при провадженні планованої діяльності, а також забезпечують 
запобігання чи пом’якшення впливу можливих надзвичайних ситуацій на довкілля до 
допустимого та незначного рівня.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення 
транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

Підстави для здійснення процедури оцінки транскордонного впливу відсутні.

4. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із здійснення таких 
компенсаційних заходів**:

4.1. Своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку та рентної плати за
воду.

5. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із запобігання, уникнення, 
зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля**, 
а саме:

5.1. Проведення меліоративних заходів з метою попередження та ліквідації засолення, у 
тому числі вторинного та осолонцювання ґрунтів території планованої діяльності.

6. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із здійснення післяпроектного 
моніторингу**, а саме:

6.1. Здійснювати моніторинг за станом ґрунтів, за такими показниками: ступеню 
засолення та солонцюватості ґрунтів, рН ґрунту, вмісту поживних речовин (Т\ГРК) та гумусу, 
вміст мікроелементів та їх солей,. Проводити оцінку гідрогеолого-меліоративного стану 
ґрунтів;

6.2. Здійснювати моніторинг якості поливної води за такими показниками: рівень рН, 
мінералізація. Проводити оцінку якості та придатності для зрошення поливних вод;
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6.3. Щороку проводити моніторинг за проявами екзогенних процесів на зрошуваних 
землях;

6.4. Один раз на місяць проводити контроль рівня ґрунтових вод на зрошувальній 
ділянці за допомогою існуючих спостережних свердловин.

Післяпроектний моніторинг визначений у пунктах 6.1. та 6.2. проводити щонайменше 
два рази на рік: перед початком поливного сезону та після його закінчення. Інформацію про 
результати післяпроектного моніторінгу надавати до Депаратменту екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації до 01 червня та 01 листопада відповідного 
звітного року.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійс ієння моніторингу)

7. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок з здійснення додаткової оцінки 
впливу на довкілля на іншій стадії проектування* ** а саме:

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та за 
результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не 
передбачається.

(зазначаються строки та обгрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим для виконання. Екологічні умови, 
передбачені у цьому висновку, є обов’язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п’ять років у разі, якщо не 
було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля та поводження з відходами 
Департаменту екології та природних 

ресурсів
(керівник структурного підрозділу з оцінку 
впливу на довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та 
природних ресурсів 

(керівник уповноваженого територіального 
/заступник керівника уповноваженого 

центрального органу)

Н.ШЕВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Ю.ПОПУТЬКО
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

Ірина Слюсарчук 26 31 95


























