
_____________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не 

зазначається суб’єктом господарювання) 

____________№ 20194193480 __________ 
(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 

Будівництво водогону та водонапірної башти в с. Вишеньки Коропського району 

Чернігівської області:  

- Траса водопроводу (ПК0+00 … ПК 5+05) проходить по центральній частині                               

с. Вишеньки; ділянка траси водопроводу ПК 2+34…ПК3+04 перетинає водойму - ставок-

русловий, розташований на струмку без назви в басейні р. Десна; 

- Місце встановлення водонапірної башти - територія існуючого центрального 

водозабору. 

 

2. Суб’єкт господарювання  

Коропська селищна рада 

16200, Чернігівська область, Коропський район, смт Короп, вул. Горького, 9. 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, розташований 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 будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією у Чернігівській області. 

 

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 

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. 
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Громадські слухання (перші) відбудуться 27 серпня 2019 року о 11_год. 00 хв. в 

Вишеньківському сільському будинку культури за адресою : 16231, Чернігівська область, 

Коропський район, с. Вишеньки, вул. Центральна, 64. 

 

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 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, розташований 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 

Департамент 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 98 аркушах. 

 

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  

 

Коропська селищна рада 

16200, Чернігівська область, Коропський район, смт Короп, вул. Горького, 9, каб. 14. 

E-mail: kpselrada@ukr.net, телефон (04656) 2-76-87. 

Контактна особа – Комар Юрій Володимирович. 

 

Громадськість може ознайомитися із пакетом документів з 2 серпня 2019 року. 
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