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План заходів щодо очищення річки Кам‘янка по завершенню проекту 

 
Заходи Виконавець Термін 

Очищення русла річки від впалих дерев, які призупиня�
ють течію: 

� в районі вул. Надрічної (навпроти зони відпо�
чинку) 

� в районі вул. Боженка 
� в районі вул. Колгоспної 

ВКП „Майстер” До 1.06.06

Ліквідація очеретяного затору 
� в районі вул. Леніна та Надрічної (біля газової 

труби) 
� в районі вул. Боженка  

ВКП „Майстер” До 
15.06.06 

Впорядкування прибережної зони та облаштування зони 
відпочинку в районі вул. Радянська (навпроти ПГЕ) 

ПГЕ 
ТОВ „Аніко” 

ВКП „Майстер” 
ПП Кваша С. А. 

До 1.07.06

Облаштування зони відпочинку, впорядкування сільсь�
кого пляжу та паркової зони в районі співочого поля 

ТОВ „З�д „Термо�
Пак” 

ВКП „Майстер” 
Фурсівська школа 

До 1.06.06

Облаштування місця для відпочинку та купання в районі 
вул. Запорожця 

ВАТ „Укртелеком” 
Фурсівська школа 

До 1.10.06

Впорядкування прибережної смуги, вирізка старих де�
рев в районі вул. Боженка і Шкільної  

ВКП „Майстер” 
ВАТ „Міськбуд” 

Фурсівська школа 
Рада ветеранів 

До 1.10.06

Завершення робіт по ліквідації стихійного сміттєзвали�
ща, благоустрій території та облаштування спортивного 
майданчика в районі вул. Колгоспна 

ВКП „Майстер” 
Фурсівська школа 

До 1.09.06

Створення зони відпочинку в районі старого млина біля 
вул. Боженка 

ВАТ „Міськбуд” До 1.06.06

Поновлення природних джерел: 
� в районі перехрестя вул. Леніна й Радянська 

ВКП „Майстер” 
ГО „Кам‘янка” 

До 1.07.06

Шановні односельчани! 
 
Із березня 2005 року на території громади с. Фурси впроваджується 
проект «Методи вдосконалення водопостачанёя та водовідве"
дення, що можуть бути відтворені». Проект здійснюється за під�
тримки Міністерства Великої Британії з охорони навколишнього сере�
довища та за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Партнерами 
проекту є Центр розвитку сільського господарства та правової підтри�
мки та Київська обласна аграрна дорадча служба 
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� в районі вул. Кам‘янська 
� в районі „Лісків” в кінці вул. Колгоспна  

Сільська рада 

Проведення систематичного моніторингу стану річки ГО „Кам‘янка” Постійно 

Проведення еколого�освітніх акцій за участю жителів 
села і навколишніх населених пунктів 

ГО „Кам‘янка” Постійно 

Поширення досвіду роботи, здійсненої в межах проекту, 
в населених пунктах басейну річки Кам‘янка 

Сільська рада 
Фурсівська школа 

Постійно 

 
Пам’ятайте!  Водний кодекс України 
(ВКУ) закон, який охороняє водні ре"
сурси. Користуючись ним, ми збере"
жемо і відновимо наші річки! 
 
Згідно зі статтею 88 ВКУ з метою охоро�
ни поверхневих водних об’єктів від за�
бруднення і засмічення та збереження їх 
водності вздовж річок, навколо озер, во�
досховищ створюються прибережні за�
хисні смуги (ПБС). Для ПЗС спеціально 
виділяються земельні ділянки шириною: 

 для малих річок, струмків і потічків, 
а також ставків площею менше 3 
гектарів 25 метрів; 

 для середніх річок , водосховищ на 
них, водойм, а також ставків пло�
щею понад 3 гектари  50 метрів. 

 Якщо крутизна схилів становить 
понад три градуси, мінімальна ши�
рина ПЗС подвоюється. 

Згідно зі статтею 87 ВКУ відповідальність 
за створення і дотримання режиму водо�
охоронних зон та прибережних смуг річок 
і водойм покладається на виконавчі комі�
тети місцевих Рад народних депутатів. 

Вони також зобов’язані доводити до 
відома населення, всіх заінтересованих 
організацій рішення щодо меж водоохо�
ронних зон і прибережних захисних смуг, 
а також про водоохоронний режим, який 
діє на цих територіях. 

Згідно зі статтею 89 ВКУ ПЗС є природо�
охоронною територією з режимом обме�
женої господарської діяльності. Тому а 
ПЗС, що створені уздовж річок та навко�
ло водойм забороняється: 

 розорювання земель (крім підгото�
вки ґрунту для залуження і залісен�
ня), ведення садівництва та город�
ництва; 

 зберігання та застосування пести�
цидів і добрив; 

 влаштування літніх таборів для ху�
доби; 

 будівництво будь�яких споруд, у 
тому числі баз відпочинку, дач, га�
ражів та стоянок автомобілів; 

 миття і обслуговування транспорт�
них засобів і техніки; 

 влаштування звалищ сміття, гноєс�
ховищ, накопичувачів рідких і тве�
рдих відходів виробництва, кладо�
вищ, скотомогильників, полів філь�
трації тощо. 

Крім того, з метою збереження водності 
малих річок згідно зі статтею 80 ВКУ за�
бороняється: 
 руйнувати русла пересихаючих рі�

чок, струмків, водостоків; 
 спрямляти русла річок та поглиб�

лювати їх до нижче природного рі�
вня або перекривати їх без влаш�
тування водостоків; 

 проводити осушувальні меліорати�
вні роботи на заболочених ділянках 
та урочищах у верхів’ях річок; 

 зменшувати природний рослинний 
покрив і лісистість басейну річки; 

 розорювати заплавні землі та за�
стосовувати на них засоби хіміза�
ції; 

 надавати земельні ділянки у запла�
вах річок під будь�яке будівництво, 
а також садівництво та городницт�
во;  

 здійснювати інші роботи, що мо�
жуть негативно впливати чи впли�
вають на водність річки і якість во�
ди в ній.  

 
 
З повагою, 
Робоча група проекту  
 
Координатор проекту 
Шемшура Наталя Вікторівна 
Тел.: (8 04463) 3 80 04. 


