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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
_ «Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних

,:., .

межах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його
санітарно-екологічного та технічного стану»

1. Реєстраційний номер справи з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД)
планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20194253530.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу на

ДОВКШЛЯ.

Планована діяльність: «Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка
в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення
його санітарно-екологічного та технічного стану».

3. Назва суб'єкта господарювання.
Носівська міська рада.
4. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів

діяльності та об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначається відповідний пункт і частина статті 3
Закону).

Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля відповідно до пункту 1 О частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».

5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації:
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5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 25 квітня 2019 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності Із реконструкції руслового ставка на річці
Носівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області з метою
покращення його санітарно-екологічного та технічного стану (далі звіт з ОВД)
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 06 червня 2019 року.

5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з оцінки
'впливу на довкілля 06 червня 2019 року.

6. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з оцінки
впливу на довкілля:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«Носівські вісті» від 25 квітня 2019 року № 17 (9614) та «Деснянська правда» від 25
квітня 2019 року № 17 (28683), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Носівські вісті» від 06 червня 2019 року № 23 (9620) та
«Деснянська правда» від 06 червня 2019. року № 22 (28688), копії яких додаються

' --.. ДО ДЬОГО ЗВІТУ,

.·, _ 6.3._Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 25 квітня,.
2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Носівської міської ради ,.
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
06 червня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Носівської міської
ради (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .розміщувалися у МІСЦЯХ доступних для громадськосп:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 06 червня 2019 року розміщено у приміщенні уповноваженого. . .територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

адміністративно-територіальної одиниці,. що може зазнати впливу планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 06 червня 2019 року розміщено у приміщенні Носівської
міської ради за адресою: вул. Центральна; 20, м. Носівка, Чернігівська область.

7. Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та ·
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на адресу. . . .уповноваженого територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкшля зауваження І
пропозиції від громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
, ... Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,

що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з 25 квітня
2019 року по 27 травня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 06 червня
2019 року по 12 липня 2019 року.
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9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до уповноваженого територіального. .органу з ошнки впливу на довкшля не надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
планованої діяльності заплановане на 27 червня 2019 року в приміщенні Носівської
міської ради за адресоюг-вул. Центральна, 20, м. Носівка, Чернігівська область,
громадськість не з'явилась, про що складено акт про неявку представників
громадськості.

10.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
бговооення звітv з ОВД-., ,--,------ - -

L ~ ' '№ Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), Зміст Інформація про розгляд*
·№ а також найменування (для юридичних осіб) зауваження 1Ш
п/п особи, що подає зауваження і пропозиції пропозиції

- - - -

* Письмові зауваження і пропозиції, що надійшли протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під час
громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення).

,/;

11. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

12. Додатки (викопіювання) нам_ аркушах:
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. 6 цього звіту;
12.2 Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення

письмових зауважень і пропозицій громадськості не додаються у зв'язку із тим, що
протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД письмові
пропозиції і зауваження від громадськості не надходили;

12.3. Акт про неявку представників громадськості шд час проведення
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля.

Начальник відділу оцінки впливу на
ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохоронних. .програм та ощнки впливу на довкІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінки
впливу на довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
обл,gе_ржадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)

-.,
С.КУЗНЕЦОВ

(ініціали, прізвище)

(підпис)
К.САХНЕВИЧ

(ініціали, прізвище)
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ЕСНЯНСЬКА.

Заснована у січні 1838 року НА ХВИЛЯХ ВАШОГО УСПІХУ № 17 (28683), четвер, 25 квітня 2,А19 р.

В Ічні
запрацював

V 8митним термінал
рочисте відкриття нового митно
rо терміналу на територІі ТОВ «Ін-

р» в Ічні відбулося 23 квітня. Це
означає, що всі експорно-імпортнІ операції
здійснюватимуться безпосередньо на міс
ці. Сільгоспвиробникам (експортується з ра-
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зовим медичним коледжем на ім'я Чуприна Юлія Олександрівна, вважатм недійсним.
r.v1·,._r,,,,.,..,~ --t""" ••. ,. ---- __

нович, вважати недійсним.

~ата.офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб"єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про мановану дІмьнІсn,, •ка nlдnslг.iє оцінці вмиву на довкІ/uuІ

Носівсьм міська оааа
Носівськоrо оаііону ЧернІrівq,коі обnа<тІ

ЄДРПОУ 04061984
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку іі впливу

надовкімя.

1. Інформаці• про ~lml rосnодарІОІІаНН.
Юридична адреса: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Но·

сівка, вул. Центральна, 20, телефон (04642) 2-81-99, е-піаіі: nos_mr_zem@ukr.
net

2. ПпаІІОІІіІна дІмьнісn.. іі харакrермстмка, технічні аnьтерtІіІТМВН
Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних ме

жах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його санітарно
еколоrічного та технічного стану.

Технічно альтернатива 1.
Застосування для розчищення руслового ставка плавучої землесосної ма·

шини, з відкачуванням (рунтута розрівнюванням йоrо в межах прибережної за
хисної cмyrw руслового ставка.

Технічно альтернатива 2.
Застосування для розчищення руслового ставка екскаватора типу драг

лайн - одноковwева самохідна виймально-навантажувальна машина цикліч
ної діі, у якої ківш має гнучкий зв'язок із стрілою та поворотною платформою
з допомогою канатів та блоків. Переміщення драглайну здійснюється кроку
ючим чи гусячим ходом, що забезпечує високу маневреність і прохідність ма
шин.

3. Міще nровад)І(-А мановамоі дімьноаі, термrоріаІІьні аnьтернатмви
Місце проводження планованої діяльності: територіально альтернати

ва 1.
Місце провадження планованої діяльності: Русловий ставок на річці Но-

сівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області.
Місце проводження планованоїдіяльності: територіально альтернатива 2.
Не розглядається. •
4. СоцІаnьно-економІчниіі вмив мановаиої дімьноаі
Планована діяльність щодо реконструкції руслового ставка покращить йо

го екологічний та гідрогеологічний стан та сприятиме покращенню санітарно-е
підеміологічних умов, поліпшенню естетичного вигляду, створенню умов для
відпочинку населення.

S.Заг.111ьнітехнічні харакrеристмки,утомучнсnі nараметрн манованої ді·
мьності (ncnyжнicn., довжмна, моща, обсІІr внробннцува тощо)

Планована діяльність реконструкції руслового ставка передбачає:
- видалення мулу та болотної рослинності (протяжність ділянки робіт L=840

п.м, ширина 20-80 м).
- розрівнювання фунту на прилеглій береговій території, засипка пониже-

ної заболоченої території;
- залуження укосів та ділянки планування в межах прибережної захисної

смуги руслового ставка;
- влаштування зон відпочинку шляхом застосування елементів бла

гоустрою пляжів (лави, урни, контейнери для збирання побутових відходів, на
віси від сонця типу «зонт-гриб», кабінки для переодягання).

6. Екологічні та інші обмеженн• манованої діяльності я аnьтернатнвамн:
щодо технічної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних робіт:
- заходи щодо збереження рослинного шару фунту по трасі водопроводу

в місцях його наявності;
- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановле-

них ГДК населених місць;
- дотримання допустимого рівня шуму;

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається. Зважаючи на те, що використання екскаватора можливе

тільки на ділянках, наближених до лінії берега (з урахуванням наявності підсту
пів і площ для маневрування) або на ділянках зі зниженим рівнем води; також
ускладнюються умови для розрівнювання вийнятого фунту на березі, в подаль
шому технічна альтернатива 2 не розглядається. Тобто технічна альтернатива 1
є найбільш ефективною та екологічно допустимою.

щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності:
- Водний кодекс Украіни;
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»:
- Закон Украіни «Про рибне господарство, промислове рибальство та охо-

рону водних біоресурсів»;
щодо територіальної альтернативи 2:
Аналогічно з територіальною альтернативою 1.
7. Необхідна І!І(ОІІС)rо-і..емерма niдnmlвlGI і захмст rермторії за аnьтер·

НІІТНРМН:
щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Планована ді

яльність передбачає заходи щодо раціонального використання земельних ре
сурсів.

щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування. Проектні рішення в пе

ріод будівницт,~а передбачатимуть заходи щодо збереження рослинного фун
ту, здійснення відновлювальних заходів;

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
8. Сфера. джерепа п вмдн МОІІU'ІНВОІ'О ІМН&у на доекімА:
щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни внутрішнього зго

рання (ДВЗ) будівельних машин та механізмів у період проведення будівель
них робіт.

Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності:
- на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин при роботі

будівельних машин та механізмів;
- на водне середовище - вплив тимчасовий - утворення шлейфу мутності

при роботі земснаряду;
- утворення будівельних відходів, що будуть передаватися на утилізацію.
- шум від автотранспорту та будівельної техніки;
- на флору і фауну- в період реконструкції можливе погіршення умов жит-

тєдіяльності та зменшення видового складу, чисельності представників гідробі
онтів, та організмів планктону, бентосу, що мешкають в зоні планової діяльності;
в період експлуатації негативні вмиви відсутні.

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на терито-

рії здійснення планової діяльності - на теркторії м. Носівка Чернігівської області.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розгляд~ється.
9. Наnежнісn. манованої дімьноаі до першої чи другої категорії видів

діяльності та оQктів, які можуn, мати JНачннй вмив на довкІмя та nідnяг.~ють
оцінці вмнву на довкІмя (зазначити відповідний пункт і частину етапі 3 зако
ну України «Про оцінку вмнву на довкІмІІ•).

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та
обєктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
довкілля відповідно до пунктів 1, 3 пункту 3 статті 3 Закону Украіни «Про оцін
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного вмнву на
довкІмя (а тому чнсnі наявнісn. значноrо нег.~тмвноrо транскордонноrо вмн
ву на довк\мя та перепік держав, довкІмя яких може зазнати значного нега
тнвноrо транскордонного вмнву (зачеменнх-держав).

Транскордонний вплив на довкілля - відсутній.
11. 111\анований oбCJlrдослідженьта рівеньдетаnізаціі інформації, що під·

лягає вІІІІІОЧенню до звіту з оцінки вмнву на довкІмя.
Відповідно до статті 6 Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля»

№ 2059-Vlli від 23.05.2017 року в обсязі достатньому для прийняття рішень що
до впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінки вмнву на довк\мя та мОХUІнвості для участі в ній
rромада,косrі.

Планована суб"єктом господарювання діяльність може мати значний вмив
на довкілля і, отже, підлягає оці\щі впливу на довкілля відповідно до Закону
Украіни «Про оцінку впливу на довкілля», Оцінка впливу на довкілля - це про
цЩІура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інфор
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим
цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи об
фунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає еко
логічні умови іі провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін
ки впливу на довкілля та отримання рішення npo провадження планованої ді
яльності.

Процедура" оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро
мадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля про
тягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість нада
вати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Деталь
ніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсІІrу дослідженьта рівня детаnізацІі інфор·
мації, що niдnslг.iE включенню до звіту з оцінки амнеу на довкU\1111

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право нада
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталі
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер спра
ви про оцінку впливу н"довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлен
ня). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і про
позицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня іх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об
робку іх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частко
во або обфунтовано відхилкти зауваження і пропозиції громадськості, надані
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.Деталь
на інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження манованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планова

ної діяльності буде:
- рішення 30 сесії Носівської міської ради VII від 12.12.2017 року «Про

План (програму) соціально-економічного розвитку Носівської міської ради на
період 2018-2020 роки»

- рішення виконавчого комітету Носівської міської ради № 374 від
15.12.2017· року «Про затвердження проектно-кошторисної документації
(р. Носівочка)»

- рішення виконавчого комітету Носівської міської ради № 336 від
10.11.2017 року «Про надання дозволу на розробку робочого проекту»

- дозвіл на проведення робіт на землях водного _фонду, відповідно до По
станови Кабінету Міністрів Украіни № 557 від 12.07.2005 із Змінами до поста
нов КМУ № 128 від 23.01.2019.

15.. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Черніrівськоі обласної дер·
жавної адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14.

Електронна адреса E-mail: deko post@cg gov.ua.
Номер телефону (0462) 674-872. Контактна особа - Ганжа Валентина Юрі-

ївна.
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:/ Від щирого серця вітаю всіх вас з ~~;_,_у} ;:

.,.;;. 1,, світлим святом Воскресіння Христо- ,~~l7
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ми очікуємо Божого бпагословення і ¼ '

віримо в непереможність добра, нехайг:
наші серця наповняться почуттями, які зроб- ~ r
лять нас крилатими в мріях та сподіваннях. '-',

Любій моєму серцю Носівщині бажаю про-
цвітання, а всім вам - сонячного тепла '(
і любові від рідних, міцного здоров'я й
довголіття.

Олександр КОДОЛА,
народний депутат України.

Шановні
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[ Носівські вісті

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННSІ
про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливуJtа довкілля

Носівська міська рада
Носівського району Чернігівськоїобласті

ЄДРПОУ 04061984
інформує про намір провадити плановану

діяльність та оцінкуїівпливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 171 ОО, Чернігівська область,

Носівський район, м. Носівка, вул.Центральна 20, теле
фон (04642) 2-81-99, е - mail: nos_mr_zem@ukr.net

2. Планована діяльність, їіхарактеристика, технічні
альтернативи.

Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в ад
міністративних межах міста Носівка Чернігівської області
з метою покращення його санітарно-екологічного та тех
нічного стану.

Технічна альтернатива 1.
Застосування для розчищення руслового ставка пла

вучої землесосної машини, з відкачуванням грунту та
розрівнюванням його в межах прибережної захисної сму
ги руслового ставка.

Технічна альтернатива 2.
Застосування для розчищення руслового ставка екска

ватора типу драглайн - одноковшева самохідна виймаль
на-навантажувальна машина циклічної дії, у якої ківш має

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається. Зважаючи на те, що використання

екскаватору можливе тільки на ділянках, наближених до
лінії берега (з урахуванням наявності підступів і площ для
маневрування) або на ділянках зі зниженим рівнем води;
також ускладнюються умови для розрівнювання вийнято
го грунту на березі в подальшому технічна альтернатива
2 не розглядається. Тобто, технічна альтернатива 1 є най
більш ефективною та екологічно допустимою.

щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності:

Водний кодекс України;
ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
Закон України «Про рибне господарство, проми-

слове рибальство та охорону водних біоресурсів»;
щодо територіальної альтернативи 2:
Аналогічно з територіальною альтернативою 1.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишуку

вання. Планована діяльність передбачає заходи щодо ра
ціонального використання земельних ресурсів.

щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування. Про

ектні рішення в період будівництва передбачатимуть за
ходи щодо збереження рослинного грунту, здійснення

. відновлювальних заходів;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на
довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни

внутрішнього згорання (дВЗ) будівельних машин та ме
ханізмів в період проведення будівельних робіт.

Коротка характеристика можливих впливів планованої
діяльності:

на повітряне середовище - викиди забруднюю
чих речовин при роботі будівельних машин та механізмів;

на водне середовище - вплив тимчасовий - ут
ворення шлейфу мутності при роботі земснаряду;

утворення будівельних відходів, що будуть пере
даватися на утилізацію.

шум від автотранспорту та будівельної техніки;
на флору і фауну - в період реконструкції маж-

впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої

діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу

на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під
час здійснення процедури оцінки транскордонного впли
ву, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого вис
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результа
ти аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки вп{lиву на довкілля у рі
шенні про провадження планованої діяльності, зазначе
ного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недо
пустимість провадження планованої діяльності та визна
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рі
шення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право
і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації Інформації. що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упов
новаженим органом поданого суб'єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впли
ву на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на дов
кілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько
го обговорення.

1 З. Громадське обговорення обсягу досліджень та,
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноважено
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 1

зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
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Застосування для розчищення руслового ставка екска
ватора типу драглайн - одноковшева самохідна виймаль
на-навантажувальна машина циклічної діі, у якої ківш має
гнучкий зв'язок із стрілою та поворотною платформою
з допомогою канатів та блоків. Переміщення драглайну
здійснюється крокуючим чи гусячим ходом, що забезпе
чує високу маневреність і прохідність машин.

З. Місце провадження планованоїдіяльності, тери
торіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль
на альтернатива 1.

Місце провадження планованої діяльності: Русловий
ставок на річці Носівочка в адміністративних межах міста
Носівка Чернігівської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль
на альтернатива 2.

Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль
ності

Планована діяльність щодо реконструкції руслового
ставка покращить його екологічний та гідрогеологічний
стан та сприятиме покращенню санітарно-епідеміологіч
них умов, поліпшенню естетичного вигляду, створенню
умов для відпочинку населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, дов
жина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність реконструкції руслового ставка
передбачає:

видалення мулу та болотної рослинності (про
тяжність ділянки робіт L=840 п.м, ширина 20-80 м),

розрівнювання грунту на прилеглій береговій те
риторії, засипка пониженої заболоченої території;

залуження укосів та ділянки планування в межах
прибережної захисної смуги руслового ставка;

влаштування зон відпочинку шляхом застосуван
ня елементів благоустрою пляжів (лави, урни, контейнери
для збирання побутових відходів, навіси від сонця типу
«зонт-гриб», кабінки для переодягання).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль
ності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності в період проведення

будівельних робіт:
заходи щодо збереження рослинного шару грун

ту по трасі водопроводу в місцях його наявності;
дотримання рівнів викидів забруднюючих речо

вин в межах встановлених ГДК населених місць;
дотримання допустимого рівню шуму;

утворення будівельних відходів, що будуть пере
даватися на утилізацію.

шум від автотранспорту та будівельної техніки;
на флору і фауну - в період реконструкції мож

ливе погіршення умов життєдіяльності та зменшення ви
дового складу, чисельності представників гідробіонтів, та
організмів планктону, бентосу, що мешкають в зоні пла
нової діяльності; в період експлуатації негативні впливи
відсутні.

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

можливі на території здійснення планової діяльності - на
території м. Носівка Чернігівської області.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи
другої категорії видів діяльності та об'єктів, які мо
жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті З Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля").

Планована діяльність належить до другої категорії видів
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля відповідно
до пунктів 1,3 пункту З статті З Закону Украіни «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

1 О. Наявність підстав для здійснення оцінки тран
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наяв
ність значного негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може
зазнати значного негативного транскордонного
впливу {зачеплених держав).

Транскордонний вплив на довкілля - відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталі
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкіпля.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впли
ву на довкілля» № 2059-VІІІ від 23.05.2017 року в обсязі
достатньому для прийняття рішень щодо впровадження
планової діяльності.

12. Процедура оцінки· впливу на довкілля та можли
вості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцін
ці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля -
Це процедура, ЩО передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки
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MY органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення;'
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстра
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі Зt,
оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господа
рювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримав
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку іх персо- .,
нальних даних. Суб'єкт господарювання під час підго
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний вра
хувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльно
сті

Відповідно до законодавства рішенням про проваджен
ня даної планованої діяльності буде:

- рішення ЗО сесії Носівської міської ради VII від
12.12.2017 року «Про План (програму) соціально-еконо
мічного розвитку Носівської міської ради на період 2018-
2020 роки»

- рішення виконавчого комітету Носівської міської ради
№ 374 від 15.12.2017 року «Про затвердження проектно
кошторисної документації (р. Носівочка)»

рішення виконавчого комітету Носівської міської
ради № 336 від 10.11.2017 року «Про надання дозволу на
розробку робочого проекту»

- дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №11

557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ № 128 від
23.01.2019

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Чер
нігівської обласної державної адміністрації, розташованої
за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14.

Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua.
Номер телефону (0462) 674-872.
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.
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25 квітня 2019 р. м. Носівка

• J

Нами, комісією в складі начальника відділу земельних відносин та
екології Ігнатченка Олексія Миколайовича, головних спеціалістів відділу
земельних відносин та екології Носівської міської ради Костюк Олени
Геннадіївни та Ляшко Ірини Сергіївни, зафіксовано оприлюднення
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля відповідно до роооч.че проекту «Реконструкції руслового ставка
на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської
області з метою покращення його санітарно-екологічного та технічного
стану», шляхом розміщення даного Повідомлення на дошках оголошень
за адресою:

- центр міста Носівка, вул. Вокзальна;
- м. Носівка, вул. Центральна,20, (адміністративна будівля Носівської

міської ради, в фойє на першому та третьому поверхах).
Про що складено даний акт та здійснено фотофіксацію згідно

додатку.
Додаток на З арк.

Підписи·

Начальник відділу ·gемель}J{их •
відносин та екології Носівської
міської ради

Головний спеціаліст відділу
земельних відносин та екологи

,. - Носівської міської ради

Головний спеціаліст відділу
. . ..земельних відносин та екологи

Носівської міської ради

О. ІГНАТЧЕНКО

О. КОСТЮК

І. ЛЯШКО



Розміщення Повідомлення в фойє на третьому поверсі адміністративної
будівлі Носівської міської ради за адресою м. Носівка, вул. Ценгральна,20.

.
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Розміщення Повідомлення в фойє на першому поверсі адміністративної
будівлі Носівської міської ради за адресою м. Носівка, вул. Центральна,20.



Розміщення Повідомлення в центрі міста Носівка, вул. Вокзальна.
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3 будь-яких nитань
звертайтеся на сайт:

shchuktin.com

Це онлайн-приймальня
Юрія ЩУКЛ І НА.
Його особистий юрист
реагує на кожен запит
і дає відповідь.
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З початку року Чернігівська
область отримала близько
13 мільйонів гривень ренти
від <<Укрнафти>>

Рента «Укрнафти» за квітень
становила 649 млн грн.

за квітень 2019 року ПАТ
«Укрнафта» сплатило до
державноrо та місцевих бюджетів

різних рівнів 649,2 млн грн рентної
плати за користування надрами за
зобов'язаннями, що на 7,1% більше
за аналоrічний показник минулоrо
року (606,6 млн грн). Відповідно до
закріпленоrо в законодавстві механізму

- ,.. _

5% рентних матежів, які надійшли до
бюджетів областей, районів та місцевих
rромад, мnн rрн

За квітень За січень-
2019 квітень 2019

Сумська обл. 14,0 54,7

Івано-Франківська обл. 7,2 28,5

Полтавська обл. 4,9 22.1

Чернігівська обл. 3,2 12,9

Львівська обл. 2,6 9,9

(дата-~фіційноrо 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 громадськоrо обrоворення зві,у

з оцінки впливу на довкімя
Повідомляємо про початок громадсько

го обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв
лення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності .

1. Планована діяльність
Проектом передбачається реконструк

ція руслового ставка з метою покращення
його санітарно-екологічного стану приве
дення його у відповідний есrетичний ви~
гляд та створення в подальшому нормаль
них умов для відпочинку місцевих жителів.

nанованою діяльністю передбачаються
наступні роботи: зняття рослинного шару
rрунту на площах підсипання та планування
узбережжя (1200 м1)· реконструкція (розчи
щення) руслового ставка на річці Носівочка
загальною протяжністю 840 м виїмка фун
ту складатиме 52082 м1· розрівнювання
фунту на прилеглій території· повернення
рослинного шару фунту· посів насіння ба
гаторічних трав на укосах вище рівня води
та на ділянці розрівнювання (О 58 га).

2. Суб'єкт господарювання
Носівська міська рада Носів-

ського району Чернігівської області,
ЄДРПОУ 04061984. Юридична адреса:
17100 Чернігівська область Носівський
район м. Носівка вул. Центральна 20 теле
фон (04642) 2-81-99 e-mail: nos rnr zem@
.\!kr..o.e1 .

3. Уповноважений орган, який забезпе
чує проведення громадського обговорення

департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації розташованоі за адресою:
14000 м Чернігів проспект Миру 14.

E-maiL· deko post@cg qQY',lliJ телефон
(0462) 674-872 Контактна особа - Ганжа
Валентина Юріївна.

4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованоі діяльності та ор
ган. який розглядатиме результати оцінки
впливу на довкілля

Відповідно до законодавсrва рішенням
про провадження даної планованої nіяль~
ності буде дозвіл на проведення робіт на
землях водного фонду відповідно до По-

давати будь-які зауваження або пропози
ції які на ТТ думку стосуються планованої
діяльності без необхідності іх обrрунту
вання зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (в тому
числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань Проnози
uіі надані після всrановленоrо crooкv не
розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуть
ся 27 червня 2019 року о 10 rод. ОО хв. в
актовому залі на першому поверсі адміні
стративної будівлі Носівської міської ради
за адресою: вул. Центральна. буд. 20, м. Но
сівка Чернігівської обл., 17100.

Громадські слухання (другі) не запла
новані.

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної ін
формації щодо планованої діяльності

департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації розташованої за адресою:
14000 м Чернігів проспект Миру 14,

E-mail· deko p<lli.@,ЧМJQY.,!Ja телефон
(0462) 674-872. Контактна особа - Ганжа
Валентина Юріївна

7. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропози-
ції, та строки надання зауважень і пропози-

1
.,...

цій
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 об
говорення зазначеного в aбxtui другому
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля nлано-.
ваноі діяльності на 62 аркушах.



за аналогічний показник минулого
року (606,6 млн грн). Відповідно до
закріпленого в законодавстві механізму
розподілу рентної плати за видобуток
нафти й rазу, з них 32,5 млн грн
надійшло до обласних, районних та
місцевих бюджетів різних рівнів.

Від початку року до бюджетів усіх рівнів «Укрна
фrа» вже сплатила в цілому 2,6 млрд грн рентної плати,
в тому числі 130,3 млн грн до місцевих бюджетів.

Найбільші надходження від ренти «Укрнафrи»
традиційно отримали громади Сумської, Івано-Фран
ківської й Полтавської областей. Надходження від
рентної плати до місцевих бюджетів залежать від об
сягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та
використовуються громадою переважно для реалізації
локальних інфраструктурних і соціальних проектів.

І Іолтавська оол, "+,'j г с.:

Чернігівська обл. 3,2 12,9

Львівська обл. 2,6 9,9

Харківська обл. 0,5 1,8

Дніпропетровська обл. 0,08 0,4

Чернівецька обл. 0,02 0,08

Ва.ою :52,5 ВО,3

Нагадуємо, що принцип розподілу рентної плати за
видобуток нафти й газу передбачає перерахування 95%
рентних платежів до загального фонду державного бюджету,
а 5% - до місцевихбюджетів. При цьому 2% доходів від ренти
спрямовуються в районні бюджети, а 3% - до бюджетів міст
обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних
громад за місцем видобутку природних ресурсів. Таким
чином, механізм розподілу ренти дає можливість громадам
отримати частину доходів від видобутку нафти й газу.

ІСІП, 7'r\,,n j,JV~111"""c;;,i1r11•1-.. ..,,.__,.,,,u,..,,r, """''l''""r'
впливу на довкілля

Відповідно до законоnавава рішенням
про провадження даної планованої діяль
ності буде дозвіл на проведення робіт на
землях водного фонду відповідно до По
qанови КабjнеJУ Міністрів Украіни № 557
від 12 07,2005 із Змінами до постанов КМУ
№ 128 від 23 012019.

5. Строки,тривалість та порядок громад
ського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про
час і місце всіх запланованих громадських
слухань

Тривалість громапського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25
але не бjльше 35 робочих днjв} з моменJУ
офіційного опублікування цього оголошен
ня (зазначаqься у назві оголошення) та
надання mомадськосrі доqупу до звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої д0дат
ковоі інФоомаuП визначеної суб'єктом го
сподарювання шо передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля

Поотвrом усього crooкv громадського
обговорення громадськість має право по-

пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо

планованоі діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля плано

ваної діяльності на 82 аркушах
Повідомлення ооо планову дімьнісrь

яка підлягає оцінці впливу на цовкімя
Вся необхідна екологічна інформація

зазначена у звіті з оuінки впливу на довкіл
ля

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін
ки впливу на довкілля та іншоі додатковоі
інформації (відмінне від приміщення, за
значеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може озна
йомитися З ними

Відділ земельних відносин та екології
виконавчого апарату Носівської міськоі
~~= вул Центральна буд 20 м. Но
сівка Чернігівсько; обл 11100

Контактна особа· Ляшко Ірина Сергіjвна
тел (04642} 2-81-99

Пата ознайомлення-з докvменюм· з 06
червня 2019 року

УКРПОШТА
ronoaHA ПОWТА t<PATHM

14червня 2019 року
Філія Чернігівська
дирекція АТ «Укрпошта»
проводить
ДЕНЬ ПЕРЕдМАТНИКА.
Почаrок заходу об 11.00 на Поштовій мощі (біля Цен
траnьноrо ринку, вул. Кирпоноса, 40..,... Черніrів).

Запрошуємо всіх охочих передплатити улюблені
видання, безкоштовно ознайомитися з тематикою
газет і журналів, поспілкуватися з представниками
редакцій та отримати від них призи за передплачені
видання, в рамках проведення акцП «Відкрий дитині
світ читання» - передплатити газети і журнали на
користь дитячих будинків-інтернатів Чернігівської
області.

АдмініС'ІрїІціsІ філії

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ЧЕРНІГІВЩИНИ!

8 червня 2019 року о 10.00
вас радо запрошує с. Качанівка Ічнян

ського р-ну на 11 Всеукраїнський відкри
тий фестиваль патріотичної пісні та поезії

«Черніrівська Січ»
Грандіозне, запальне та яскраве свя

то на території Національного істори
ко-культурного заповідника «Качанівка»
об'єднає юних патріотів із усієї Украіни й
не залишить байдужими глядачів.

Юні виконавці в національних українських костюмах майже з
першої хвилини здивують і захоплять вашу увагу!

Можливо, наші маленькі артисти не так професійно співають
чи танцюють, проте їхні запал, натхнення й позитив занурять усіх
глядачів у хвилі святкового настрою!

У ПРОГРАМІ:
Конкурс патріотичної поезії у двох вікових номінаціях (6-12

років та більше 12 років).
Конкурс патріотичної пісні у двох вікових номінаціях (6-12

років та більше 12 років).
Парад вишиванок ( без вікових обмежень!).
Майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва.
Виступи відомих виконавців украінської пісні.
На переможців фестивалю чекають відзнаки й подарунки!

Запрошуємо всіх бажаючих!
Фестиваль відбудеться за фінансової підтримки депутатів

Чернігівської обласної ради В. (1. Кияновського та Ю. В. Болоховця.
Вишиванки одяrайте і на свято завітайте!

ЧернІrівська міськспоживспілка повідомnяє
про проведення аукціонних торrів з продажу:

1. Лот. Нежитлове приміщен
ня «магазину» № 2 загальною
площею 174,3 кв. м, у складі: бу
дівлі магазину «А-1» загальною
площею 138,3 кв. М.'"9 коморою
«Б-1» - 36,0 кв. м в с. Вишневе,
вул. Венцова, будинок 6, Ріпкин
ського району.

Площа земельної ділянки -
0,0788 га (кадастровий номер
7424481200:02:001:0134).

Стартова ціна продажу -
90000 грн, ут. ч. ПДВ - 13500 грн.

Перший крок аукціону - 9000
грн, наступні кроки - 1000 грн.

2. Лот. Нежитлова будівля ма
газину «ТПП» №6, «А-1», площею
145,1 кв. м, зі складом «Б-1» пло
щею 42,0 кв. м вс. Поліське (Про
летарське), вул. Миру, будинок 17,
Коропського району.

Площа земельноі ділянки -
0,0682 га (кадастровий номер
7422286500:01:000:0419).

Стартова ціна продажу -
35000 грн, ут. ч. ПДВ - 5250 грн.

Перший крок аукціону - 3500
грн, наступні кроки - 1000 грн.

Заявки на участь в аукціоні
реєструються за умови сплати

претендентом реєстраційного
внеску в розмірі 170 грн без ПДВ
та гарантійного внеску в розмірі
10% від стартової ціни лота без
ПДВ й надання копій документів:
АІІЯ фJ3мчнмх осіб - паспорта та
ідентифікаційного номера; АІІЯ
юридичних осіб - витягу з Єдино
го державного реєстру юридич
них осіб та фізичних осіб-підпри
ємців, довідки ЄДРПОУ, свідоцтва
платника податку, наказу про
призначення керівника, Стату
ту.

Кінцевий термін реєстрації
заявок - 19.06.2019.

Торги відбудуться 25.06.2019
об 11 годині за адресою: м. Чер
нігів, проспект Перемоги, 139,
кімната 810.

Гарантійний та реєстрацій-
ний внески вносяться на рахунок
Чернігівськоі міськспоживспілки
№26007051420159 в Чернігів
ське РУ ПАТ КБ ПриватБанк, МФО
353586, ЄДРПОУ 40268466.

Довідкизаадресою:м.Чернігів,
проспект Перемоги, 139, кімната
811. Тел. 3-60-19.

Втрачений паспорт, виданий на І Втрачені документи: паспорт (!О-картка),
ім'я Івасенко Олексій Вячесла- студентський квиток, посвідчення дитини
вович, 08.09.1997 р. н., вважати з багатодітної сім1 на ім'я Коваnь Яро
недійсним. слав 8аnерІііовмч вважати недійсними.



Дороги допомагає
ремонтувати земляк
народний депутат
Валерій Давиденко.

стор.2

Схід Сонця о 4 zод.48 хв.
Захід о 21 zод.05 хв.
Тривалість дня
16 год.Іб хв.
Перша чверть Місяця
1 О червня о 8 год. 59 хв.

Дитяче відділення
відкрилося після реї
монту: спільними зу
силлями - на резуль-
тат стор.З

••

В освітніх закла
дах району запра
цювали пришкіль
ні табори

стор.І, 8 ;~:-f"·a 5 r
•осівські

• Видається із 3 січня 1932 року •

6 червня 2019 року, №23 (9620)

r------------------,
"/> ,, - Погода 1

І
ОЧІКУЄТЬСЯ спекот- 1

ний тиждень з темпе- 1
рату_рою повітря вночі 1
17-:.Ю градусів тепла, І

вдень - 28-32. Можливі короткочасні 1
грозові дощі. 1

Вітер переважно Пд-Сх та Сх з по- 1

ривами до 1 Ом/сек. :
8_ і 9 червня_ -магнітні бурі серед-

1!;!Ь.QІ LJO_~lj_Of.Т!,,. ~

Громадсько-політична газета Носівського району Чернігівської області

О Сезон «тихого» полювання ОЛіто-2019

Весепі канікgпu
розпо11аmо

Традиційно наприкінці травня слідом за дзвоником,
який в цьому навчальному році пролунав у школах во
станнє, для учнів 1-7 класів стартували літні пришкільні
оздоровчі табори. Що може бути краще для юних шко
лярів, ніж розуміння, що, врешті, канікули вступили в
свої законні права, а отже, настав час довгоочікуваних
веселощів, конкурсів, змагань, різносторонніх розваг,
словом, для нудьги тепер часу немає. Втім, варто від
значити, що позитивні емоції, якими щодня перепов
нені школярі - це клопітка робота педагогів. Чітко про
думана програма пришкільних таборів орієнтована на
забезпечення всіх необхідних умов, які дозволятимуть
учням творчо збагачуватись та розширювати власний
світогляд як інтелектуально, так і духовно.
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазна
чається суб'єктом господарювання)
_____NО20194253530 ----,----
(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 обгово

рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошен
ня, з метою виявлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості до плано
ваноїдіяльності.
1. Планована діяльність
Проектом передбачається реконструкція руслового

ставка з метою покращення його санітарно - екологіч
ного стану, приведення його у відповідний естетичний
вигляд та створення в подальшому нормальних умов
для відпочинку місцевих жителів.
Планованою діяльністю передбачаються наступ

ні роботи: зняття рослинного шару r'рунту на пло
щах підсипання та планування узбережжя ( 1200
мЗ); реконструкція (розчищення) руслового став
ка на річці Носівочка загальною протяжністю 840
м, виїмка грунту складатиме 52082 мЗ; розрівню
вання І'рунту на прилеглій територu; повернення
рослинного шару грунту; посів насіння багаторіч
них трав, на укосах вище рівня води, та на ділянці
розрівнювання (0,58 га).
2. Суб'єкт господарювання
Носівська міська рада Носівського району Чер

нігівської області ЄДРПОУ 04061984 юридична
адреса: 17100, Чернігівська область, Носівський
район, м. Носівка, вул.Центральна 20, телефон
(04642) 2-81-99, е - mail: nos_mr_zem@ukr.net
З. Уповноважений орган, який забезпечує проведен

ня 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 ре
зультати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про про

вадження даноїпланованоїдіяльності буде дозвіл
на проведення робіт на землях водного фонду,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї
ни NO 557 від 12.07.2005 із Змінами до Постанови
КМУ NO 128 від 23.01.2019.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обго

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих гро
мадських слухань

інформації, виз_наченої суб'єктом господарюван
ня, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обгово

рення громадськість має право подавати будь-які
зауваження або пропозиції, які, на їі думку, сто
суються планованої діяльності, без необхідності
їх обІ'рунтування. Зауваження та пропозиції мо
жуть подаватися в письмовій формі (у тому числі
в електронному вигляді) та усно під час громадсь
ких слухань із внесенням до протоколу громадсь
ких слухань. Пропозиції, надані після встановле
ного строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відрудуться 27

червня 2019 року о 10 год. ОО хв. в актовому залі
на першому поверсі адміністративної будівлі
Носівської міської ради за адресою : вул. Цент
ральна, буд. 20, м. Носівка, Чернігівської обл.,
17100
Громадські слухання (другі) відбудуться не заплано

вані
6. Уповноважений центральний орган або уповнова

жений 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 уповнова

жений територіальний орган, до якого надаються за
уваження 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, зазна
ченого в абзаці другому пункту 5 цього оголошен
ня.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої

діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованоїдіяль

ності на 82 аркушах.
Повідомлення про планову діяльність, яка підля
гає 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 оголошен
ня), а також час, з якого громадськість може ознайо
митися з ними
Відділ земельних відносин та екології виконав

~-ого апарату ~осівС!-_!СОїмісько·1:ради_~др~с~: вул_._

Двері. Андрій та Сергій.
Тел. (067) 199-0-100.

ВІКНА, ДВЕРІ, ЖАЛЮЗІ.
Швидко, якісно і недорого. Виїзд по району безкоштовно.

Тел. (098) 866-57-03.

ВІКНА JІВЕРІ
HATRJКHI СТЕПІ

(067) 19-20-212,
(093) 63-00-491, Сергій.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ,
ВІКНА, ДВЕРІ,

БАЛКОНИ
Швидко. якісно і недорого.

Виізд по Н· -сі=с-,к •му ра
йону БЕЗк,·:шт ·,~:нг_

Тел. (063) 250-74-20,
(068) 00-388-02,

(066)28-55-100,Яна

ПРОДАМ
ДРОВА.

З доставкою.
Тел. (098) 751-33-40.

ДОРОГО
КУПЛЮ

ко ів коней
биків.

Доріз цілодобово.
Тел.: (068) 53-57-253,

(098) 74-11-833.

КУПУЄМО ТЕЛЯТ,
КНУРІВ, КІЗ.

Тел. (066) 054-43-06.

М'ЯСОПЕРЕРОБНЕ
підприємство закуповує

корів, коней.
Вивозимо живцем

Цілодобово.
Тел.: (068) 667-30-01,

(067) 593-60-04.

КУПЛЮ СВИНЕЙ
ЖИВОЮ ВАГОЮ.
Тел.: (093) 038-30-36,

(093) 038-30-43,
(096) 597-09-38.

ВІКНА та ДВЕРІ
>Якісно. Недорого.
До 1 О років гарантії.
>Доставка по району

безкоштовно.
> Передоплати не беру.

ІСрій
Тел :(098)735-07-75,

(073)735-07-75,
(050)66-25-999.

ВИ~ОНУЄМО зовнішні та
внутрішні РЕМОНТНО

БУДІ ВЕЛЬНІ
РОБОТИ.

Працюють фахівці.
Тел, (063) 83-57-719.

ДОРОГО
куплю свиней
живою вагою.
Тел. (096) 120-46-48.

БІЙНЯ
ЗАКУПОВУЄ, ввх,~41 конеи.rt~ Проблемні,

лежачі (доріз)
ц1л~1дОБС1Вг::

Тел. (067) 769-15-52.

ДОРОГО
куплю корів,
коней, биків,

телиць.
Доріз цілодобово.

Тел.: (096) 88-203-71,
(063) 91-59-197.

ДОРОГО КУПЛЮ



UI UJ1UШEHHЯ
про початок громадського обговорення звіту з

оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обгово

рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошен
ня, з метою виявлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості до плано
ваноїдіяльності.
1. Планована діяльність
Проектом передбачається реконструкція руслового

ставка з метою покращення його санітарно - екологіч
ного стану, приведення його у відповідний естетичний
вигляд та створення в подальшому нормальних умов
для відпочинку місцевих жителів.
Планованою діяльністю передбачаються наступ

ні роботи: зняття рослинного шару r'рунту на пло
щах підсипання та планування узбережжя (1200
мЗ); реконструкція (розчищення) руслового став
ка на річці Носівочка загальною протяжністю 840
м, виїмка грунту складатиме 52082 мЗ; розрівню
вання r'рунту на прилеглій території; повернення
рослинного шару грунту; посів насіння багаторіч
них трав, на укосах вище рівня води, та на ділянці
розрівнювання (0,58 га).
2. Суб'єкт господарювання
Носівська міська рада Носівського району Чер

нігівської області ЄДРПОУ 04061984 юридична
адреса: 17100, Чернігівська область, Носівський
район, м. Носівка, вул.Центральна 20, телефон
(04642) 2-81-99, е - mail: nos_mr_zem@ukr.net
З. Уповноважений орган, який забезпечує проведен

ня 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 ре
зультати оцінки впливу на довкілля
JJідповідно до законодавства рішенням про про

вадження даноїпланованоїдіяльності буде дозвіл
на проведення робіт на землях водного фонду,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї
ни NO 557 від 12.07.2005 із Змінами до Постанови
КМУ NO 128 від 23.01.2019.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обго

ворення звіту з оцінки впли_ву на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих гро
мадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35
робочих днів) з моменту офіційного опублікуван
ня цього оголошення (зазначається у назві оголо
шення) та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової

- -- -в електронному вигляді) та усно під час громадсь-
ких слухань із внесенням до протоколу громадсь
ких слухань. Пропозиції, надані після встановле
ного строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відрудуться 27

червня 2019 року о 10 год. ОО хв. в актовому залі
на першому поверсі адміністративної будівлі
Носівської міської ради за адресою : вул. Цент
ральна, буд. 20, м. Носівка, Чернігівської обл.,
17100
Громадські слухання (другі) відбудуться не заплано

вані
6. Уповноважений центральний орган або уповнова

жений 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 уповнова

жений територіальний орган, до якого надаються за
уваження 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, зазна
ченого в абзаці другому пункту 5 цього оголошен
ня.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої

діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованоїдіяль

ності на 82 аркушах.
Повідомлення про планову діяльність, яка підля
гає 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 оголошен
ня), а також час, з якого громадськість може ознайо
митися з ними
Відділ земельних відносин та екології виконав

чого апарату Носівськоіміськоіради 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
2019року.

-------- n--· .

НАТJІЖНІ СТЕПІ
(067) 19-20-212,

(093) 63-00-491, Сергій.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ,
ВІКНА, ДВЕРІ,

БАЛКОНИ
Швидко, якісно I недорого.

Виізд по Н·. сігс•,к···му ра
йону БЕЗК':ШТ·-:-,г:::нr,

Тел. (063) 250-74-20,
(068) 00-388-02,

(066)28-55-100,Яна

ПРОДАМ
ДРОВА.

З доставкою.
Тел. (098) 751-33-40. ·
, , ,

ДОРОГО
КУПЛЮ

ко ів коней
биків.

Доріз цілодобово.
Тел.: (068) 53-57-253,

(098) 74-11-833.

КУПУЄМО ТЕЛЯТ,
КНУРІВ, КІЗ.

Тел. (066) 054-43-06.

М'ЯСОПЕРЕРОБНЕ
підприємство закуповує

корів, коней.
Вивозимо живцем

Цілодобово.
Тел.: (068) 667-30-01,

(067) 593-60-04.

КУПЛЮ СВИНЕЙ
ЖИВОЮ ВАГОЮ.
Тел.: (093) 038-30-36,

(093) 038-30-43,
(096) 597-09-38.

КУПУЮ СВИНЕЙ
ДОРОГО.

Тел.: (066) 747-17-18,
( 097) 067-67-67.

>Якісно. Недорого.
До 10 років гарантії.
>Доставка по району

безкоштовно.
> Передоплати не беру.

Jr,piй
Тел.:(098)735-07-75,

(073)735-07-75,
(050)66-25-999.

ВИКОНУЄМО зовнішні та
внутрішні РЕМОНТНО

БУДІВЕЛЬНІ
РОБОТИ.

Працюють фахівці.
Тел. (063) 83-57-719.

ДОРОГО
куплю свиней
живою вагою.
Тел. (096) 120-46-48.

БІЙНЯ
ЗАКУПОВУЄ

4t ВРХ_,
~_;,, конеи.rt"' Проблемні,

лежачі (доріз)
шлолоьовг.

Тел. (067) 769-15-52.

ДОРОГО
куплю корів,
коней, биків,

телиць.
Доріз цілодобово.

Тел.: (096) 88-203-71,
(063) 91-59-197.



УКРАЇНА

~ НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 20, м. Носівка Чернігівської області, 171 ОО, тел/факс: 2-10-33, е-гпаіі: nosivka_miskrafla@11kr.net" код ЄДРПОУ
04061984

А К Т

06 червня 2019 р. м. Носівка

Нами, комісією в складі начальника відділу земельних відносин та
екології Ігнатченка Олексія Миколайовича, головних спеціалістів відділу
земельних відносин та екології Носівської міської ради Костюк Олени
Геннадіївни та Ляшко Ірини Сергіївни, зафіксовано оприлюднення
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на. довкілля відповідно до робочого проекту «Реконструкції руслового
ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка
Чернігівської області з метою покращення його санітарно-екологічного та
технічного стану», шляхом розміщення даного Оголошення на дошках
оголошень за адресою:

- центр міста Носівка, вул. Вокзальна;
- м. Носівка, вул. Центральна,20 (адміністративна будівля Носівської

міської ради, в фойє на першому та третьому поверхах).
Про що складено даний акт та здійснено фотофіксацію згідно

додатку.
Додаток на З арк.

Підписи:

Начальник відділу земельних •
відносин та екології Носівської. ..міської ради

Головний спеціаліст відділу. . ..земельних відносин та екологп
Носівської міської ради

Головний спеціаліст відділу. . ..земельних відносин та екологи
Носівської міської ради

О. ІГНАТЧЕНКО

о.костюк

І. ЛЯШКО



Розміщення Повідомлення в фойє на третьому поверсі адміністративної
будівлі Носівської міської ради за адресою м. Носівка, вул. Центральна,20.

• J



Розміщення Повідомлення в фойє на першому поверсі адміністративної
будівлі Носівської міської ради за адресою м. Носівка, вул. Центральна,20.

,i-'.s



Розміщення Повідомлення в центрі міста Носівка, вул. Вокзальна.



УКРАЇНА

НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Цсптральна. 20, "· Носівка Чернігівсько! області, 17100, тел/факс: 2-10-33, е-гпаіі: 1111j·ivka mi.1·krm/11@11kr.11e1,. кол
СДРПОУ 0406 liJH,1 .. .

/' 'І/ •,/'~ i.(~?f· -і/ OeJ -,%P/YNo :! 1-13//r<1 ~--- На№ від ------

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської ОДА

Шодо оцінки впливу 110 довкілля

,; J

При завантаженні до Єдиного реєстру ОВД Зніту з оцінки впливу на
довкілля- (реєстраційний номер справи 20194253 530) планованої діяльності
«Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних
межах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його
санітарно-екологічного та технічного стану» було допущено помилку, а саме:
в додатку No 18 копія документа про оплату за проведення громадського
обговорення помилково докладено не вірне платіжне доручення.

В зв'язку з тим, що Носівська міська рада самостійно не n змозі
'провести оплату за громадське обговорення Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської ОДА, було прийнято рішення целегувати
ТОВ «Сіверпроект» укласти договір з Департаментом для здійснення оплати
за проведення громадського обговорення.

23 травня 2019 року Носівська міська рада перерахувала кошти ТОВ
«Сівепроект» в сумі 12 928,83 грн., в якій було передбачено кошти для
оплати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА за
проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на
довкілля по Реконструкції русл_рвого ставка на річці Носівочка п
адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області 3 метою
покращення його саиітарцо-екологічного та технічного стану.

04' червня 2019 року ТОВ «Сіверпроект» здійснив плату в сумі
11596, І О грн. 3а громадське обговорення Департаменту екологи та
природних ресурсів, про що свідчить платіжне доручення №1333 під
04.06.2019 р. (шо додається).
· Відповідно до п. 7 Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на

.довкілля, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2017 р: N~ І 026, суб'єкт господарювання має право подати

(І ,.J 111_ 1-::НТ tH-!' l(J,_ 1 d, ПiJ!'".,,.,,.,~t '
ресурс,з

:~,ніrієської обласної r,ерііІ;,акоі адм1ніrтр~1
"іо? код зв;9;5ов 20 /_/р

-~" :1 №. N°&/r-Щ:f.!tf_r_



уповноваженому центральному органу або уповноваженому територіальному
органу _будь-яку іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту з
оцінки впливу на довкілля.

Враховуючи викладене, просимо долучити до розгляду звіту з оцінки
впливу на довкілля {реєстраційний номер справи 20194253530) платіжне
доручення М1333 від 04.06.2019 р. за громадське обговорення по
реконструкції руслового ставка нар. Носівочка (договір Nol 3, рахунок No І 3).

І\ І: /І·; і/
~

/1 //
І // у!г i І .:_ ·, ., І ,( J І.-/-'ІР/({І)f)f). )f7 t ./.

: / ( /І У/ 'J!~f>\... ·\_(ух.х-· ., .. J //!
І !

\ іJ

Міський голова В. ІГНАТЧЕНКО

Ірина Ляшк<) 2 81 99

. ,
'

..
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УКРАЇНА

НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 20, м. Нос1111<а Чсрнігівськоі області. 171 ОО, тел/факс: 2-10--З~, e-mail: 11osivka_111iskгшl11@11kг.net" код
ЄДРПОУ 04061984

rJІІ,()f r!J}&№ ІІ-13/dІУ( На № від _

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської ОДА

Щодо оцінки впливу на довкілля

Відповідно до п. 7 Порядку передачі документації для надання
~исновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на

_ довкілля, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2017 р. № 1026, суб'єкт господарювання має право подати -
уповноваженому центральному органу або уповноваженому територіальному
органу будь-яку іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту з

. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.

Враховуючи викладене, просимо долучити до розгляду звіту з оцінки
впливу на довкілля (реєстраційний номер справи 20194253530) згідно
робочого проекту «Реконструкції руслового ставка на річці Носівочка в
адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області з метою
покращення його санітарно-екологічного та технічного стану» документи, що
додаються.

Додаток на _ арк. в 1 прим. • ?/4/ ..

Перший заступник міського голови ~ ~ О. ЯЛОВСЬКИИ

-·.
Ірина Ляшко 2 81 99

···-·---- - -- -- -- . .

І
,цеr~щ..11.!мент "кQ.nur:11 та природnи,

· ресурс1в
~поськ01 06:~;и~~:;:кої ад::І~1••і
\ 3іхдний №_~_:_~!:__·-------~-----· ..~; - -·-·------- '



Додаток

ПЗС: Прибережна захисна смуга руслового ставка складає 25м, оскільки
площа ставка менше Зх га, що відповідає вимогам ст. 88 Водного кодексу
України «Для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше З
гектарів - 25 метрів».

Рослинний шар грунту в об'ємі 1200м3 знімається з площі розрівнювання
грунту вийнятого зі ставка 5800м2 та по площі зон відпочинку 2200м2

. І
складується в тимчасові відвали поза зонами проведення робіт в місцях
погоджених з замовником. Місця для складування рослинного шару грунту

_визначаються з замовником перед початком будівельних робіт і показуються
підрядником в проекті виконання робіт. Після завершення будівельних робіт
рослинний шар повертається і розрівнюється по площі розрівнювання грунту.

Загальна площа розрівнювання грунту вийнятого зі ставка складає
І 800Ом2, з них 10000м2 понижена заболочена місцевість. Понижена заболочена
територія має відмітки від 121,00 до 122,ООм (глибину до 4,5 метрів) і здатна
вмістити проектний об'єм грунту від розчистки ставка. Загальний об'єм грунту
вийнятий при розчищенні - 52082 м3, з них 4000м3 мінерального грунта
розрівнюється по прибережній території в І черзі будівництва ( 1800м3 на
правому березі, а 2200 м3 на лівому березі), 300м3 мінерального грунта

·' "підсипається на ПКЗ+ЗО - ПК4+ 74 на правому березі задля досягнення
, проектного показнику закладення відкосу, а весь інший об'єм грунту та мул/

відкачується та розрівнюється за заболоченій території.
Середня глибина води в русловому ставку до початку проведення робіт

складає О,8м.
В ІІІ черзі будівництва для можливості протягування пульпопроводу

проектом передбачено прокол методом горизонтального буріння діаметром
400мм від вулицею Центральна. Перед початком виконання будівельних робіт
необхідно розробити схему виконання проколу в проекті виконання робіт та
взяти дозвіл на дані роботи в службі автомобільних доріг в Чернігівській області.

Береги від ПК2+57 і до ПК8-40 по верху від рівня води на ширину 3 метри
укріплені залізобетонними плитами ПР, в місцях де передбачається
влаштування зон відпочинку плити демонтуються. Тому перед початком
розчистки ставка та влаштування зон відпочинку, проектом передбачається
демонтаж плит, загальною площею 435м2. Після демонтажу плити, як зворотні
матеріали передаються замовнику.



Код форми за ЗКУД

Код закладу за ОКПО

•

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу

Носівське районне лабораторне відділення
Козелецького МВ ДУ «Чернігівський обласний
лабоватооний цеІПр МОЗ України»

"71/І/Іk/І/..,..,,АІ'УІ/І/І/І/•І/І/І/І/І/І4'/І/І/І/І/.#/.,,/#/І/І/І/І/І7І/І/і/І/і/І/І/#/І/І/І/І/,І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І'/І/І/І/І/І/4

Медична документація
ФОРМА № 205/0
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001D. №1

РЕЗУЛЬТАТ № =53...aS _
санітаnно - мікnобіологічного дослідження

"7#/І/І/.І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І/І4/І"/І/#/,#,,Jj,/І/І/І/І/І/І,.,.#/І/І/І/І/І/І/І/І/І/ІУІ/ІУ.#/І/І/І/І/І/.#/І/І/І/І,W/,І/І/А1'/І/.І/І/І/#/І/І/І/І/І/І/4

Назва лабораторної СЕС та іншої, яка проволила дослідження:
Носівське РЛВ Козелецького МВ ЛУ «ЧОЛЦ МОЗ України»

Назва зразка: Вода річкова - 1 проба

Місце відбору зразка: річка Носівочка, м. Носівка.

Мета до·слідження: На відповідність ПСП «Планування забудови
населених пунктів», затверджених Наказом МОЗ України №173.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 13.11.2018р

р
, ' - - --r-,--- - ----·-

№ Назва зразка ІндексЛКП Патогенні мікроорганізми,
КУО/дм3 КУО/дм3

1 Вода річкова 230 Відсутні



Код форми за ЗКУД І І І І І І І І
Код закладу за ЗКПО U

Мін!tтЕфство охорони здоров'я Укра(ни
-· _ __.___._Jo_;.,_ __~ .!:.......__ ~--------~- ~ . • •• , ' МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № ,з,2,s,1101
Затверджена наказом МОЗ України
1111-10171 Z 010101Рі № t!1§0J

ПР'ОТОКОЛ № 2б0/!JЗ6
)

дослідження води поверхневих водоймищ,
приб,.е_ежних зон морів і стічних В?А

від « ,/~ » ..,,t,Ц6lYz!J!1f 20~року

Найменування джерела ~а,_ ,/'2-,О~м«
Місцевідборупроби Rz'~tJ ~D~7 ,
Дата і час відбору-flроби -/~- /,r, 2О/cfр , ,
Температура води у градусах ·с /- ,< Р С__.;,..._..__,;=----------------
здnдх

Інтенсивн1сть у балах .ег:___.;:;;.__;,;_ _
Характер (описати) _

Коль~ровість у градусах

Колір (описати)

~~;; t-fiщ,ir зникнення кольору {в розведенні), _~,,,,. \ . r
Мутність,-осад(описати) o/:;'iJP ~

/l (см)Прозерість

Поріг зникнення (в розведенні) _

-о/О

._ J Плаваючі домішки, плівки

Зваженіречойини ~J
--.-, t

FIH -~О
Розчинений кисень -1/,~-
БСК-5 -
БСК-20 ~,Р

г
Окисність 6, о •
хек -hz--
Лужність f:Г'

-

Кислотність ---
Загальна жорсткість є»
Сухий залишок 5r,/..JI~
Кальцій ot-.f;O

--
Магній ,:,[~0

L- '
~ Виr. ТОВ «КО/І,» (0522) 322-326

мг/дм3..z_: _

' м~~

__________________________ мгO
2
/дм3

мгO2'дм3"'--------------------------
мгO2'дм 3-'-------------------------
мrО2/дм 3-------------------------

_._ мг-екв

___________________________ мг-екв

_..,..__ мг-екв/дм3

- м~~

_________________________ мг/дм3

, мг/дм3



/

ф. №325

Залізо

Хлориди

Сульфати

Азот

03 м~~

~cf//tl мг/дм3

d-~ О · мг/дм3

аміака

нітритів

нітратів

Фтор

а~ м~

О 0.5:' мг/дм3

О. О мг/дм3

D~ м~

СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ,
характерні для місцевих умов

СПАР (синтетично поверхнево

активні ресчовини)

нафтопродукти

феноли

ціаніди

мідь

свинець

цинк

хром трьохвалентний

хром шестивал~нт~&с
~./.-Vt

i~t-.-z_~b
НТД на методи дослідження:

.L, q 0-/ мг/дм3

С:... 4 tfJ/ мr/дм3

- м~~

мг/дм3

----------------
.-<. D 02- мr/дм3

І'

~ м~~

мг/дм3

----------------
г.а Ov мг~дм3

7

-гааг мr/дм3
/

і?-
. .:::: &,,,&_:}_ мг/дм3

,.
(t, ~;;..•.

/за~'//'JJ/';:;м Ком,:,,•н,ьІІJ>,і ririsмм



ІНФОРМАЦІЯ
по проекту

"Реконструкція руслового ставка в м. Носівка Чернігівської області
з метою покращення його санітарно-екологічного та технічного

стану"

Землі, де планується розрівнювання грунту вийнятого зі ставка при

проведенні будівельних робіт відносяться до земель водного фонду та

анаходяться в комунальній власності Носівської міської ради. Відповідно

до ст.86 Водного кодексу України дані роботи дозволяється проводити на

землях водного фонду. Після закінчення робіт з розчищення водойми

ділянка розрівнювання rрунту рекультивується і засівається насінням

багаторічних трав .

.;- J

ФОП Дробот

., .
Дробот О.В.

-..



гсгво водних. rЕ~1>с1вwr.~іни
uаю~сь\t:ц\ :8; м~,f{нїв._ () J,6Q41 тел./фа1<с: (04:) 235,,11-92,тел, (ОФ4)~2:35-'lі146
~avr,gov.ua, ~айr: ·dдvr,gov.оа код зrщно,з: ЄДРПQУ ~74721.04. . ' . ,

Носівська міса:..-ка .рада -Но,сівськоrо
· райо1:1у Черніrівеької()б.іJаті

вул,. Центральна, -20, :М~ Носівка;
Носівськи_й район, Че:і,,ніrmс-ь~а
облщль,, 171()Q

. ,

,,,, \-е_е~~р, у ЧеР:ніr{n:~~кій 9бл~ті Держrощаrо агентства водних рес-урєів
(ЩЇНи, у мeii(rot коипетевції, розrтшуп ваданнй' роб~tnхй · -upo~n-'

,<<P~KQ1t<.,'1J:>yкц1$i руФФООrо е.mка щt р'і:_tщі H~,~l~ot!кa ~ ttдмiнiirpam&!iffX иежах
мі~n, 1-:fP:ci)}rca: Черн}1іщ;ьt~і1' .р§лщn'і: з метою ~о,RрЩJІенн,я йQ.ro. санітарно-
.екш:rогіч~qrq т~ з:;ехнІчиоr,(:) _c~>J .(»~,J-П,_роект) таповідомляє

Замо,вішrшм' Пр,ос11.1ІУ_ ·є: HociRCkKa Ніw,:-к.і ра~а), ро;зроб1щкQМ -s- :А>QП
Дpo6Qr о.в. (k1,щ:Піф.ікаційи~е :ье,рт~фh<~t nід~ю~ідад.І'{~ог9 ~t:r:itoнa~ця окреивх
вцдіu р~біт серія АР Q(Уб,845"' ~идmщіі J;S.03.2013'): 11~, підстав! рішення
внкенавяоге к~мі1п~1)1 Нооівської міської ради від 1!U 1.20t7 Ni 336;-з,авданщі
):{а лрое1h'уnаннsі1 Jата~рД)І{~нtщ) Носівською міською paДdtQ,

Т~хнічйбю,,\{&СТfН{~}() Проекту, цідповJдІЩ' до зввдання ~а, прсектування,
n~редб~че.нр: р:~К~1'ttструкці~ ру;~ло~ощ ставка (уидаченн~ затQрфован01·0.
tp,y1i1~(, ·щ- ·:болотної реелинноегі) з метою локраm~nня його cФ11rapHQ
eк-(щQгitrнoro -стану, створення цщповіднн~ ум.рв для J,tЇД[ІQ1:ЩН~У місцевих
(KltЩi_~.

В ri_po~rrri ~11ді,щrщ_ься, три черги будівництва. Загальна довжнна
ре-1он'-''rрукції водойми - 840 м, :виі~\іІі{а rрунту при розчишенніс,кттад~тtr_мс ~J.rщ
52 ТЙ~;~~ дліJ ім'іцнец~і~ :y~o~ilf водойми, площ] розрівнювання ,ГР,)1:{'Г)1 в1ц_

_р~з:и~~ву- ощщ_,~И. PJU)QД-t\~миt буде проведено залуження бвгаторівними
травами, П.еред-ба1.¾~1іft') еблаштування трьок.зон відnо't1ин:ку; загальною площею
О 2'21;а,

~, ,' . ., , .
ІД~ля_ ре:ь:9.н'Струrщії -qta~кy від~rіі1еа НJ:'ІР буде· д9 t2_2~DO м,БС, що не

пр~'З:~qдtп,1~1е д9, цiд~,f.lJJЩfJHis црил-е.rло1' території (еереввя гпибвна водойми
{f .. . \, ·~- , ', (• .•.t;;таиовm1rме;2;5 м:). ·

Пр9~цЬм 'I1ejj~,iфatt~нQ 001фнан~щ умо,u_ wзщяУ <~Оїtінк~ впливу на
ц:щщq11І!fШt{є пР:ІfР.~дн~,еереяовише». ~.ffnс:~щ~1~ків, (~ідnощдмьнQсті) - ес 1.

-..

Д,Є!J))RaBHt; U~1.ff'C'ГHП
n()ДJШХ pe-C¼',pciu Укра~)щ

. ~~ 1751'1/ГІ-lН.Q в;дQ5і)7і7<Н9

~ІІІІІШ



.Зц· .~}¾·~н~~~1 jд,рідаЩtя; те~і't{ноУ рми. Деснянського басейяовото
уnр~(щ1йі~ В~J~Ц p~cfppiJ3-. 11() :РЧ;JГдs!ду . д.З.ЦОЦ) Пpoettty; {nрєхrоксі-д від
\f<Д~:2:011:,P•·'Hj ·$,) рексмёндсввяо po.~J;I0бilm<y t1pQe1~пro:i' ЦQ~М'еJt1?,ащї :.. Ф(;))Т
дВ9Ят' ·,Q~.. --- ::дRo:g~~ .1орй.rу1іаю1я · ripoe1'.niy по усуненню р9:збіжu5>~ей у
rрrіфі'чн~~у м:~:t~ріtµц.. ~: ~-';,QДІі.~9:~ій, ,i;щcntнi,, :в подаJІьшому ввертатнвв ДQ

Дц,саяіftькоrо басейипв.о.rо lІ1l'Щ.131ІіШ-І~/ B<;ЩHlJX рееурсів (nр.:т П~:р.ё1rwй:; ~9А?
·А1, Ч:e»Jtirii) .дліі ·оrр.їrі1ання ·тexmttFШX ущщ на JrЯI))ТOIJyi:efrш1 рр:о~~tт·ів з
і1РQ,ІЩЦ~fІ.ЦЯ''рqбіт lJa. З:е.;11ІЩІ~ водного фонду; , ,

-~ракоnущ~и, за."?Uдчец~ -u відn9відио д<>· етатті 86 Вощrьr,і) ·ющ~ксr
У'кр.'а'{І:tй Де.ржводаf~нтстдо, у ,м]:~11,~ . кqмn~11цщn;, J!QNIO~ia rJpoi.ж1"
t(1?!-Зt<Q:н~.:фy~(ilir руёJ1овщ;Q ставка на річцП1qс1·иQчк~ ..в {Щl\tin.1c:rpa,тнnщ1x.t~~.
~:ti:cra .Но9А~к~~ ~pf(kif;i:~1µ(QЇ ,J)бда~тІ ~ і1ет&о '·ПО'кращення його с~ітарн<r
е!Содогічноr·о. Ja.,1,:e,:~tй,~щ0r~: ст~н~,>- (:1х. ч;~:r;щtі NI~rut j nорядf<У проведення
р6'біт) за: умовn :вйk'оFІtшня вrщ0r- ~.ет. $6_. S:S., ...s, ЕН.1дн01J1 -l{од~т<~у 'УJраїщ1
щод9 g~мe:JteJifJЯ fQ~tfdд~p~Q:r(t)i'..ціял:ьіІост'і в прибер~~цих з~иснJ.fХ. ·смуt~а.~, та

.заход,rв '-~· охор~ШІ:' ·ffавк.q.щ~шньоm np~J,!OД.Q~r·o середовищв, передбачених
JІро~кт6м. , .

,-завідуrщq .cer~ofy;Y, tfe.j'щjri,в:cJ>'ftiй· 9бдцс:n
Держі~да·rое1іrетва

, .

•••

пр-т п.~_ремt>1:·и:. J9';;A\ м, Ч~1;шіrі~; 140 ! 7
(04б2!Jі4 11 1:7 .
~11eq11~.tp@фtvr.gov.uo.

...
..•



АКТ
. . .про неявку прелставникгв громадськості пщ час проведення громадських. . .слухань у процесі оцШІ(И впливу на довкілля

?1~л/ 2t1lшt&1- //-t1./~
},/ _ ~мі9.1е провецсння)

,_д./Wt/

. !

.!:/- ~ ht8 2019 року

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності, v1..-:/- (:1(/4;_20 І~ року о __і~": у приміщенні

'Ju_rtyиk~/t,Pt;• %t:~t /4Je/~~ ИІ~v ~

иа. /(,tД,-

мали відбутись громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності ~4' 1

~..., .,/u/4/ld)Ьч ~ №v'k~
/z{,W(}lrf, ~и,'~І~" .,']"~':'""'"'"°'(."""'

. '

(реєстрац~.йний ~омер справи МІJ f".$ 5'.:J ,Г.JО ) щодо jJUdJ~lqlp~.._,
;--м~ ~/!laJ- 11д- 1и'&І!_'. ~tk;~ 7 Lfl4Ши/o/f_dN~.v
~~у ,Щмщ /ю'/40- %;_°;/;f'z;;;;/:шама,' J ;;;;;~~~~~f'
!)1)1)) !Yllt11J'1to/}МJ,.-eld1,Ц)z/W{1}to ~ :Тt'Уш'YttJ,йl ~

На зазначені слухання представники громадськості не з'явились~
У зв'язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор

(представники Департаменту екології та природних ресурсі п Чернігівської обласної
державно] адміністрації) та суб'єкт господарювання (представник
/lt)tt'~" щЩt-t}1~~~ff,{LJ;-- tL,tІ'at;r,0~ '7.f2~ ), а
також з урахуванням пун{ту 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
віл 13 грудня 2017 року № 989, зазначсні слухання вважаються такими, шо

відбулися.

Головуючий ..
Начальник відділу моніторингу та
оцінки впливу на довкілля Департаменту
екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрааії

Представник суб'єкта господарювання
~JШ$- д1'И7И?й7 ~~
-~vUJlc/mШ І)диtиуу

IJ-tttш~

~ В.Ганжа


