держ спецлісгосп", квартал
25, виділи 1-3, 5-6, 8 - 9 ,11
12, квартал 26, виділи 1-7,
урочищ е Сілаш
4

"Косоньська

Ботанічний

9,0

Берегівський р-н, філія

філія "Берегово-держ спецлісгосп"

"Берегово-

гора"

держ спецлісгосп", квартал 7,
виділи 7-9, урочищ е
Косоньська гора
Разом

4

112,5
О рнітологічні

1

"Товар"

О рніто

49,9

Берегівський р-н, с. Д ийда

Д ий дян ська сільська рада

логічний
сезонний
Разом

1

49,9
Гідрологічні

1
2

"Дідівський

Гідро

Міц"

логічний

"Став"

Гідро

15,4

Берегівський р-н, с. Дийда

Д ий дян ська сільська рада

18,5

Берегівський р-н, с. Дийда

Д ий дян ська сільська рада

логічний
Разом

2

33,9

Разом

7

196,3

заказників
м ісцевого
значення
Заповідні урочищ а
1

"Берегівське

33,3

Берегівський р-н, ДП

ДП "Берегівське ЛГ"

"Берегівське ЛГ",

горбогір'я"

Борж авське л-во, квартал 40,
виділи 3 ,1 2 ,1 5 , 16
2

Частина

153,0

Берегівський р-н, ДП

урочища

0*

"Берегівське ЛГ",

ДП "Берегівське ЛГ"

Боржавське л-во, квартал 21,

"Боржава"

виділи 1, 3-6, 8-13, квартал
24, виділи 1-10, квартал 26,
виділи 8-15, квартал 28,
виділи 14-23
3

"Гора

5,0

Берегівський р-н, філія

філія "Берегово-держ спецлісгосп"

"Берегово-

Біганська"

держ спецлісгосп", квартал 7,
виділ 10, 21
Разом

3

191,3
38,3*
Пам 'ятки природи
Ботанічні

1

"Дуб
бургунд

Ботанічна

0,02

м. Берегово, парк

(2)

0*

райлікарні, вул. Ліннера, 2

1

0,02

ський"
Разом

0*

Берегівська м іська лікарня

Гідрологічні
Д ж ерела

1 "Свердловин
а № 5"
2

3

4
5

6

Гідро

0,3

с. М ала Бийгань

Великобийганська сільська рада

0,5

с. М ала Бийгань

Закарпатська геоекспедиція

0,5

с. Велика Бийгань

Закарпатська геоекспедиція

0,5

с. М ала Бийгань

Закарпатська геоекспедиція

0,5

с. Гут

0,5

с. Яноші

логічна

"Свердловин

Гідро

а № 99"

логічна

"Свердловин

Гідро

а № 108"

логічна

"Свердловин

Гідро

а № 274"

логічна

"Свердловин

Гідро

а № 50"

логічна

"Свердловин

Гідро

а № 52"

логічна

Разом

6

Гутівська сільська рада
Янош івська сільська рада

2,8
Геологічні

1

"Каолінова

Геологічна

5,0

Берегівський р-н, ДП

шахта

"Берегівське ЛГ",

"Кукля"

Борж авське л-во, квартал 40

ДП "Берегівське Л Г"

виділи 10 ,1 4 , 24
Разом

1

5,0

Разом

8

7,82

пам'яток

7,8*

природи
місц.
значення
Д енд рологічн і парки
1

1,0

"Дендропарк
п

Разом

м. Берегово, вул. Ш евченка, СТО В "Берегівське", корпорація "Закарпат120

1

садвинпром "

1,0
П арки-пам 'ятки сад ово-паркового м истецтва

1

"Парк

6,0

Берегівський р-н, с. Велика

Ф ілія "Берегівд ерж -спецлісгосп"

Бакта

культури і
відпочинку"
2

"Парк

1,0

Берегівський р-н, с. М ужієво М уж іївська сільська рада

4,0

м. Берегово, вул. Ліннера, 2 Берегівська районна лікарня

відпочинку"
3

"Парк
відпочинку"

4

"Сквер і пл.

1,0

м. Берегово, площа Героїв

Берегівська м іська рада

Героїв"

Потенційних об'єктів для заповідання на території проектування немає.
Метою розробки даного Звіту є визначення доцільності і прийнятності планової
діяльності для спорудження відкритих площинних спортивних споруд і обґрунтування
заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Матеріали Звіту всебічно характеризують результати оцінки впливів на
природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне
середовище та обґрунтовують допустимість планованої діяльності.

При розробці Звіту враховані вимоги чинного законодавства, стандарт України
ДСТУ ІБО-14001-97, чинні державні будівельні, санітарні та протипожежні норми, а
також місцеві екологічні умови й обмеження.
Об'єкт цього дослідження земельна ділянка площею 3,6699га, проектована
територія розташована в межах села Дийда . Межі ділянки примикають до
колишнього піщаного кар"єру заповненого водою і немає природнього притоку та
витоку (штучна водойма)
Земельна ділянка, що проектується межує:
з півночі — грунтова під"їздна дорога
зі сходу — землі для ведення особистого селянського господарства
з півдня — штучна водойма (бувший піщаний кар"єр)
із заходу — автодорога та землі для ведення особистого селянського
господарства
Благоустрій території буде проводитись разом з проведенням основних
будівельних робіт.
Враховуючи, що зелені насадження суттє впливають на мікроклімат території, на
склад і чистоту повітря, захищають від шуму та надлишкового випромінювання, на
всій запроектованій території передбачено максимальне збереження існуючих
зелених насаджень
Проектом пропонується переедбачити спорудами для відведення поверхневих
вод, для захисту від підтоплення та елементами комплексного благоустрою.
Передбачається забезпечити освітлення території в нічний час.
Об'єкт будівництва «для спорудження відкритих площинних спортивних
споруд», та його розміщення відповідає вимогам ДБН 5.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І
ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», та Державним санітарним правилам планування та забудови
населених пунктів.
Детальний план частини території вирішує питання формування території об"єктом
площинних спортивних споруд.
Проект детального плану території конкретизує та уточнює планувальну структуру і
функціональне призначення території, просторову композицію, визначає параметри
формування земельної ділянки, яка розташована в межах села Дийда, Берегівського
району, Закарпатської області та примикає до штучної водойми (бувший піщаний
кар"єр)
Функціонування об'єкту відбуватиметься при незначному впливі на екологію.
Даний об'єкт не попадає в перелік об'єктів, категорія видів планованої
діяльності якого може мати значний вплив на довкілля, і таким чином не підлягає
оцінці впливу на довкілля.
3.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану
його здоров'я, які ймовірно зазнають впливу
Планова діяльність. Функціонування площинних спортивних споруд не передбачає
утворення будь-яких забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне повітря.
Фактично під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та
забруднення транспортними вихлопами. Проте рівень забруднення та запилення і
короткочасність впливу на довкілля не здатні призвести до змін мікроклімату даної
території. Характер впливу можливо прирівняти до впливу, що виникає одноразово в
період сільськогосподарських робіт в зоні проектування.

