
_____________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не 

зазначається суб’єктом господарювання) 

____________№ 20194253530___________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

1. Планована діяльність 

Проектом передбачається реконструкція руслового ставка з метою покращення його 

санітарно - екологічного стану, приведення його у відповідний естетичний вигляд та 

створення в подальшому нормальних умов для відпочинку місцевих жителів. 

Панованою діяльністю передбачаються наступні роботи: зняття рослинного шару 

ґрунту на площах підсипання та планування узбережжя (1200 м
3
); реконструкція 

(розчищення) руслового ставка на річці Носівочка загальною протяжністю 840 м, виїмка 

грунту складатиме 52082 м
3
; розрівнювання ґрунту на прилеглій території; повернення 

рослинного шару грунту; посів насіння багаторічних трав, на укосах вище рівня води, та на 

ділянці розрівнювання (0,58 га). 

 

2. Суб’єкт господарювання  

Носівська міська рада Носівського району Чернігівської області ЄДРПОУ 04061984 

юридична адреса: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, 

вул.Центральна 20, телефон (04642) 2-81-99, e – mail: nos_mr_zem@ukr.net 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14.,  

E-mail: deko_post@cg.gov.ua., телефон (0462) 674-872.Контактна особа – Ганжа 

Валентина Юріївна.  

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ № 128 від 

23.01.2019.  

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 

більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 

що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 
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необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 

формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із 

внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 

строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться 27 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. в 

актовому залі на передшому поверсі адміністративної будівлі Носівської міської ради за 

адресою : вул. Центральна, буд. 20, м. Носівка, Чернігівської обл., 17100 

Громадські слухання (другі) відбудуться не заплановані 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 

планованої діяльності 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14.,  

E-mail: deko_post@cg.gov.ua., телефон (0462) 674-872.Контактна особа – Ганжа 

Валентина Юріївна.  

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14.,  

E-mail: deko_post@cg.gov.ua., телефон (0462) 674-872.Контактна особа – Ганжа 

Валентина Юріївна.  

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 82 аркушах. 

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Вся необхідна екологічна інформація зазначена у звіті з оцінки впливу на довкілля 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 

час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Відділ земельних відносин та екології виконавчого апарату Носівської міської ради 

адреса: вул. Центральна, буд. 20, м. Носівка, Чернігівської обл., 17100.  

Контактна особа: Ляшко Ірина Сергіївна тел. (04642) 2-81-99 

 

Дата ознайомлення з документом: з 06 червня 2019 року 
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