
 

  

 

УКРАЇНА 
 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

 

РІШЕННЯ № …..-VIII 

(______ сесія восьмого скликання) 
 

____ грудня 2021 року     

смт Сосниця                          
 

 

Про звернення депутатів селищної ради щодо  
руйнування берега р. Десна та необхідності  
завершення берегоукріплювальних робіт 

біля с. Велике Устя Сосницької селищної ради   
 

Заслухавши інформацію старости Задесенського старостинського округу 

Ляшика Л.М., з метою вжиття невідкладних заходів по завершенню проведення 

берегоукріплювальних робіт р. Десна поблизу с. Велике Устя,  керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сосницька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надіслати звернення депутатів селищної ради до Президента України 

Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Прем’єр-міністра України Дениса ШМИГАЛЯ, 

першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України 

Олексія КУЗЬМЕНКОВА, народного депутата України Максима ЗУЄВА, з метою 

передбачення у Державному бюджеті України на 2022 рік коштів на завершення II 

черги будівництва берегоукріплення на р. Десна поблизу с. Велике Устя 

Сосницької селищної ради Корюківського району Чернігівської області (додаток 

до рішення). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту (Карета Ю.І.). 

  

Селищний голова            Андрій ПОРТНИЙ  



Додаток до рішення 

___ сесії Сосницької селищної ради 

___ скликання ___ грудня 2021року 
 

Президенту України 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

Прем’єр-міністру України  
Денису ШМИГАЛЮ 
 

Першому заступнику Голови 

Державного агентства водних 
ресурсів України 

Олексію КУЗЬМЕНКОВУ 
 

Народному депутату України 

Максиму ЗУЄВУ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, як депутати Сосницької селищної ради стурбовані питанням 

руйнування берега р. Десна і звертаємось до Вас з приводу наступного. 

Біля с. Велике Устя Корюківського району Чернігівської області склалась 

водонебезпечна ситуація, що викликана природними процесами вільного 

меандрування річки Десна, з поступовим зміщенням її русла в напрямку 

територіальної автомобільної дороги Сосниця-Шаповалівка та автомобільного 

мосту. Подальший процес переформування цієї ділянки берега несе загрозу 

руйнування частини даної автомобільної дороги та підмиву опор і руйнування 

автомобільного мосту, що розташований на цій дорозі нижче за течією. 

У 2019 році було завершено роботи з реалізації першого пускового 

комплексу з будівництва берегоукріплення на зазначеній ділянці. 

Однак, у зв’язку з непроведенням протягом 2020-2021 років другого 

комплексу берегоукріплювальних робіт, наразі на ділянці спостерігається розмив 

берега між вже улаштованими берегозахисними насипами (шпорами). Для повної 

локалізації деформації русла необхідне виконання другого пускового комплексу 

робіт.  

Просимо Вашого сприяння у передбаченні в Державному бюджеті України 

2022 року виділення коштів на завершення проведення вищезазначених робіт.  

 

Прийнято на ____ сесії Сосницької 
селищної ради VIII скликання ___ __________ 2021 року 


