
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 1_1000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko__post@cg.gov.ua код ЄДРПОУ 38709568

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Папернянський
кар' єр скляних пісків»
вул.Партизанська, буд.З 1, с.Олешня, Ріпкинський р-н,
Чернігівська обл., 15030
(заявник та його адреса)
з-<.о,. 2-01~

(дата видачі)
2,D ~ 2_0.(9~1~.Sg..3/L

(номер звіту про громадське обговорення) (

ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
планованої діяльності

«Видобування пісків кварцових Папернянського родовища в
Ріпкинському районі Чернігівської області»

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

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019312983.

2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу
на довкілля (далі - ОВД):

Планована діяльність: «Видобування пісків кварцових
Папернянського родовища в Ріпкинському районі Чернігівської області».

З. Назва суб'єкта господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Папернянський кар'єр скляних
ПІСКІВ».

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 J Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон):

,·· Згідно ст.З п.З. ч.3 Закону, планова діяльність розробки Папернянського
родовища пісків кварцових відноситься до другої категорії видів планової
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають



ОЦІНЦІ впливу на довкілля, а саме: видобування корисних копалин, крім
копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи
землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним
цільовим використанням.

5. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД
та уповноваженого територіального
Департаменту екології та
облдержадміністрації:

5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
~прилюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 05 березня 2019 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності з видобування пісків кварцових
Папернянського родовища в Ріпкинському районі Чернігівської області
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 23 травня 2019 року.

5.3. Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД) наданий
суб'єктом господарювання оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД
та уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 23
травня 2019 року.

~·~ . - .

органу з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

природних ресурсів Чернігівської

6. Відомості надані суб'єктом господарювання шд час подання звпу з. .
ОЦІНКИ впливу надовкілля:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«ГАРТ» від 28 лютого 2019 року № 9 (2917) та «Життя Полісся» від 1 березня
2019 року № 9 (9987), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «ГАРТ» від 16 травня 2019 року № 20 (2928) та «Життя
Полісся» від 1 7 травня 2019 року № 20 (9998), копії яких додаються до цього
звіту,

6.3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з О 1
березня 2019 року розміщено на дошці оголошень Горностаївської сільської
ради (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
16 травня 2019 року розміщено на дошці оголошень Горностаївської сільської
ради та в адмінприміщенні ТОВ «Папернянський кар'єр скляних пісків»
(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 громадськості:
6.5.1. У приміщенні уповноваженого органу:

-··Звіт з ОВД з 23 травня 2019 року розміщено в приміщенні Департаменту
екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації.
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6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, що може зазнати впливу планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 16 травня 2019 року розміщено в приміщенні Горностаївської
сільської ради за адресою: вул. Першотравнева, . буд., 86, с. Горностаївка,
Ріпкинський/р-Н,}Чернігі~ської області.

6.5.3. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 16 травня 2019 року розміщено в приміщенні ТОВ
«Папернянський кар'єр скляних пісків» за адресою: вул. Партизанська, буд.ЗІ,
с.Олешня, Ріпкинський р-н, Чернігівська обл., 15030.

7. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції
до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з ОВД:

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 довкілля надійшли
зауваження і пропозиції від Департаменту культури і туризму, національностей
та релігій Чернігівської облдержадміністрації.

Зауваження стосувалося уточнення наявності об'єктів культурної
спадщини . на території Папернянського родовища, а саме археологічного ,

, об'єкта культурної спадщини поселення «Бадякова стража-І» та було враховано,.
в 'звіті з ОВД.

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
05 березня 2019 року по 02 квітня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 23 травня
2019 року по 27 червня 2019 року.

9. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції
до звіту з ОВД:

Громадське слухання у процесі . громадського обговорення звіту з ОВД
планованої діяльності проведено 11 червня 2019 року в приміщенні Горностаївської
сільської ради за адресою: вул. Першотравнева, буд.86, с. Горностаївка, Ріпкинського
району Чернігівської області. Зауваження та пропозиції під час громадського
слухання не надходили.

Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД, зауваження і... . . . .пропозицп вщ громадськості до уповноваженого територіального органу з оцінки
впливу на довюлля не надходили.

,·· і О. 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.
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11. Додатки (викопіювання) на '31:tркушах :
11.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього
звіту;

11.2. 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;

11.3. Протокол громадського слухання із усіма додатками, а саме:
11.3 .1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадського слухання;
11.3.2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадського

слухання;
11.3.3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій,

що надійшли протягом громадського слухання;
11.3.4. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, що надавалися

ним після громадського слухання, не додаються у зв'язку із тим, що на всі. . .питання надано ВІДПОВІДЬ шд час громадського слухання;
11.3.5. Аудіо- та/або відеозапис громадського слухання.

Начальник· відділу моніторингу та '',-. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
управшння природоохоронних. .програм та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на
довкілля уповноваженого органу)

__l№f
(підпис)

В.ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу)

(підпис)
К.САХНЕВИЧ

(ініціали, прізвище)

-.

Василь Ющенко (0462) 677-914
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ПО3ПРАВИАИ
СО 102-АЕТИЕМ
Школьники Семеновской гимназии №2

· вместе с педагогом-организатором Али
ной Асмаковской каЖДЬІй год поздравля
ют ветерана образования Антонину За
сланко. И не только с профессиональньtм
праздником, но и с В Марта и днем рож
дения. 14 февраля Антонине Марковне
исполнилось уже 102!

І
ссОНИ н,иАИ МЕНИ
ВМЕСТЕ С НЕЙ11
Так сказал нам 39-летний Александр
Гривка из села Вибл« Куликовского
района. 20 февраля его беременная
"'au~ ()п,:,-..., 1,.,.,-,.nn,-,, ,,., ....,,,.,,.,«1,1



380. Виктор.

Знерrосбереrающие пвасгвковве
окна, двери. Двери металличес
кие (Украина). Вь~езд по области бе
сплатно. Мастер Сан Сань~ч. Тел.:
063-255-17-16, 096-409-87-80.

коней,. свиіjеці 1

. , ДОРІЗШ І:_ ЦІЛОДОБОВО.
·тел:: ·oeS-690-16~4і;

QQ~::4Q::?~~§.~~,•.

. 't~ІІГ8ІftТЕЛИЦБ,
fЕ:ІіяfТакож"'fІfвідгодівлю
ДОРІЗ ЦІЛОДОБОВО

Тел.: 098-819-52-19,
050-174-45-22, 063-250-82-52.

:.1
.. ЦІЛО}\Оf:?ОВО.
Тел.: 050-592-83-12,

063-143-59-ЗО•
Onexcaitдp МикQІtаііов..ч.,

свиней.
Обмін. Перевезення

ДОРІЗ ЦІЛОДОБОВО
Тел.: 096-637-88-09,

066-999-57-31, 063-604-43-46.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підля
гає оцінці впливу на довкілля. Товариство з обмеженою від
повідальністю «Папернянський кар'єр скляних пісків», код
ЄДРПОУ 22830723, інформує про намір провадити плано
вану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. Інформація
про суб'єкта господарювання. 15030, Чернігівська обп.,
Ріпкинський р-н, с. Опешня, вул. Партизанська, буд. 31; тел:
+38(046)4131228 Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи. Підприємство розробляє Папернян
ське родовище з метою промислового видобування пісків
кварцових. Папернянське родовище пісків кварцових роз
міщене в межах північно-західної частини Дніпровсько-До
нецької западини, яка характеризується досить рівною по
верхнею, з невеликими місцевими підвищеннями або зни
женнями. На цей час на Папернянському родовищі залиши
лася невідпрацьованою ділянка в північній його частині з
підрахованими балансовими запасами. Розкривні породи
представлені фунтова-рослинним шаром середньою по
тужністю 0,2 м, пісками жовтого кольору середньою потуж
ністю 0-6,7 м, пісками бурувата-жовтого кольору потужніс
тю 6,0 м. Загальна потужність розкривних порід коливаєть
ся від 3,0 до 9,2 мі в середньому складає 6,2 м. Потужність
корисної копалини коливається від 1,8 до 10,0 мі в серед
ньому складає 5,2 м. Система розробки родовища тран
спортна, відкритим способом із паралельним переміщен
ням фронту робіт та внутрішнім відвалоутворенням. Техно
логічна схема добувних робіт включає безпосередню екс
кавацію корисної копалини і перевезення до місця вико
ристання автомобільним транспортом на відстань до 5 км.
Розробка та навантаження пісків проводиться безпосеред
ньо із цілика в автотранспорт. Виконання добувних робіт
прийнято одноківшевими екскаваторами JCB JСЗЗОLС та
САТ 329D типу зворотна лопата, транспортування автоса
москидами КамАЗ-6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т), до
поміжне устаткування - бульдозер Shantui SD16. Видобу
тий в кар'єрі пісок автосамоскидами КамАЗ-6520 та MAN
TGS 33.360 вивозиться на приймальний майданчик :11\ага
чувальної фабрики на відстань 5 км. Технологічна схема
розкривних робіт включає безпосередню екскавацію роз
кривних порід екскаваторами JCB JСЗЗОLС та САТ 329D і
перевезення їх у відвал автомобільним транспортом Ка
мАЗ6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т). Шар зачищення
покрівлі корисноf копалини розробляється бульдозером у
штабель біля укосу розкривного уступу, навантаження екс
каватором JCB JСЗЗОLС та САТ 329D разом з розкривними
породами в автомобільний транспорт та перевезення у від
вал. При проведенні видобувних робіт пониження рівня під
земних вод до підошви продуктивної товщі на глибину 5-6 м
здійснюватиметься насосом К 200-150-315 продуктивністю
300 м'/год. і напором 45 м. Після відпрацювання кар'єру бу
дуть виконані роботи з гірничотехнічної і біологічної рекуль
тивації порушених гірничими роботами площ земель. Вра
ховуючи характер порушених земель та обсяги розкривних
порід, вироблений кар'єр можливо використовувати під
водоймище технічного призначення, відвал - під лісонаса
дження, виположені укоси - під чагарник. Технічна альтер
натива 1. Гідромеханізована система розробки із аастосу
ванням земснаряду. Технічна альтернатива 2.Технічна аль
тернатива 2 не розглядається. Місце провадження плано
ваної діяльності, територіальні альтернативи. Папернян
ське родовище пісків кварцових розміщене в Ріпкинському
районі Чернігівської області в 3,5 км на північний захід від
залізничної станції Грибова Рудня. Родовище знаходиться
на відстані 18 км на північ від районного центру м. Ріпки та
за 70 км на північ від обласного центру м. Чернігів. Місце
провадження планованої діяльності: територіальні альтер
нативи 1, 2. У зв'язку з тим, що родовище розвідане і запаси
затверджені з географічною прив'язкою, територіальні аль
тернативи не розглядаються. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності. Поповнення місцевого бю
джету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надра
ми), забезпечення зайнятості місцевого населення, забез
печення сировиною будівельної промисловості України,
збільшення виробництва продукції, яка користується попи-·
~;.ом в Україні та за її межами. В цілому вплив планованої ді
~ності об'єкта на соціально-економічне середовище
можна оцінити як позитивний. Границі розробки в плані за-

безпечуютьдотримання 100 м санітарно-захисної зони для
кар'єрів з видобування пісків згідно з ДСП №173 від
19.06.1996 року. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжи
на, площа, обсяг виробництва тощо). Балансові запаси піс
ку кварцового згідно з Протоколом ДКЗУ від 19.10.2017 р. №
4122 становлять 1313 тис. т. Площа ділянки - 14,8 га. Річна
продуктивність кар'єру з видобутку корисної копалини ста
новить 500 тис. т гірничої маси. Розрахунковий термін
служби кар'єру· - 2,6 року. Режим роботи кар'єру з видобу
вання та розкривних порід цілорічний вахтовий. Кількість
робочих днів у році-360. Робочий тиждень 5-денний одно
змінний. Тривалість зміни - 11 годин. Кількість розкривних
уступів - 2, добувних - 2. Висота розкривних і добувних
уступів до 5 м. Кути укосів робочих розкривних і видобувних
уступів - 45°, неробочих - 32°. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами: Щодо планова
ної діяльності і технічної альтернативи. 1. Екологічні обме
ження: Для підтримання належного екологічного стану на
вколишнього природного середовища при користуванні
надрами передбачені такі заходи екологічної безпеки: від
працювання запасів корисної копалини буде здійснюва
тись по площі і на глибину затверджених запасів; викиди від
стаціонарних джерел повинні здійснюватись за наявності
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря; заходи щодо охорони атмосферного повітря на ви
падок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру виконуються згідно із законом Укра
їни «Про захист населення і територій від надзвичайних си
туацій техногенного та природного характеру»; скиди за
бруднюючих речовин повинні здійснюватись лише при на
явності погоджених обласною державною адміністрацією
умов скидів або дозволу на спеціальне водокористування;
після завершення відпрацювання запасів корисної копали
ни родовища буде виконана рекультивація відпрацьованої
території кар'єру, навколишньої площі, що прилягає безпо
середньо до кар'єру, промислового майданчика кар'єру, а
також зовнішніх відвалів розкривних порід. Враховуючи
передбачені заходи і дотримання нормативів екобезпеки,
розробка родовища буде мати мінімальний вплив на навко
лишнє природне середовище, не буде впливати на
здоров'я населення й екологічних обмежень не потребує.
Санітарно-епідеміологічні обмеження: питне водопоста
чання для працівників здійснювати відповідно до ДСанПіН
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною»; концентрації забруднюючих ре
човин поза межами санітарно-захисної зони не повинні пе
ревищувати ГДК (ОБРд); рівень акустичного забруднення
не повинен перевищувати нормативів відповідно до
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, уль
тразвуку та інфразвуку». Протипожежні обмеження: дотри
муватись ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів бу
дівництва»; забезпечити об'єкт розрахунковими запасами
води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежогасін
ня. Щодо технічної альтернативи 2 та територіальних аль
тернатив 1 і 2. У зв'язку з тим, що родовище розвідане і за
паси затверджені з географічною прив'язкою, технічна аль
тернатива 2 та територіальні альтернативи 1 і 2 не розгля
даються. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за альтернативами: Щодо планованої діяльності і
технічної альтернативи 1. У зв'язку з тим, що розширення
площі ділянки родовища та меж не планується, додатково
го еколого-інженерного захисту не потрібно. Для належно
го захисту території розробку родовища необхідно викону
вати з урахуванням таких основних вимог: максимального
збереження r'рунтово-рослинного шару та відведення по
верхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію
грунтів прилягаючих територій. Щодо технічної альтерна
тиви 2 та територіальних альтернатив 1 і 2. У зв'язку з тим,
що родовище розвідане і запаси затверджені з географіч
ною прив'язкою, технічна альтернатива 2 та територіальні
альтернативи 1 і 2 не розглядаються. Сфера, джерела та
види можливого впливу на довкілля: Щодо планованої ді
яльності і технічної альтернативи 1. При оцінці впливу на до
вкілля діяльності з експлуатації родовища необхідно врахо
вувати такі її компоненти: Клімат і мікроклімат: локальне
підвищення температури повітря та природних водних

об'єктів ~е прогнозується; вплив кліматичних умов, не
сприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в ат:
мосферному повітрі, не прогнозується. Повітряне середо
вище: вплив при роботі автотранспорту; джерелом постій
ного виробничого шуму та вібрації є гірниче обладнання та
автотранспорт, що використовуються при видобуванні ко
рисної копалини. Геологічне середовище: вплив на геомор
фологію та рельєф у процесі розробки родовища, утворен
ня кар'єрної виробки глибиною до 14;5 м. Водне середови
ще: вплив на грунтові та підземні води в результаті потра
пляння забруднюючих речовин при розробці кар'єру; від
чутного впливу на рівень води в колодязях найближчих на
селених пунктів не очікується, коливання рівня води в коло
дязях залежить тільки від атмосферних факторів. r'рунти:
вилучення земель для розробки родовища; вплив на грунти
в результаті потрапляння пролитих нафтопродуктів кар'єр
ною технікою; в процесі розробки кар'єру можливий еро
зійний вплив, під час весняно-осінніх паводків і злив у літній
період. Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти та
об'єкти природно-заповідного фонду: фактор тривоги для
представників тваринного світу під час розробки родовища
матиме тимчасовий локальний характер і не завдасть шко
ди; ареалів розповсюдження мисливських, червонокниж
них та інших цінних видів флори і фауни в районі діяльності
немає; об'єктів природно-заповідного фонду України в ра
йоні розробки родовища немає. Навколишнє соціальне се
редовище - вплив на соціальне середовище має позитив
ний аспект за рахунок поповнення місцевого бюджету (в
т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), поліп
шення соціально-економічної ситуації в районі, забезпе
чення сировиною будівельної галузі, зайнятості місцевого
населення. Навколишнє техногенне середовище- вплив не
передбачається, оскільки в районі проведення робіт
об'єктів техногенного середовища, пам'яток історії та мо
нументального мистецтва немає. Утворення відходів - у
результаті планованої діяльності будуть утворюватися на
ступні види відходів: відпрацьовані АКБ, відпрацьовані мо
торні мастила, оливи гідравлічні відпрацьовані, віцпрвцьо
вані маслофільтри, промасляне ганчір'я, відпрацьовані
шини, тверді побутові відходи, побутові стоки. У міру нако
пичення відходи передаватимуться спеціалізованим орга
нізаціям, що мають відповідні ліцензії для іх транспорту
вання та утилізації. На основі результатів звіту з оцінки
впливу на довкілля будуть передбачені усі необхідні додат
кові захисні, компенсаційні й інші заходи для забезпечення
нормативного стану навколишнього середовища та його
безпеки. Щодо технічної альтернативи 2 та територіальних
альтернатив 1 і 2. У зв'язку з тим, що родовище розвідане і
запаси затверджені з географічною прив'язкою, технічна
альтернатива 2 та територіальні альтернативи 1 і 2 не роз
глядаються. Належність планованої діяльності до першої
чи другої категорій видів діяльності та об'єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 2
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"). Згідно зі
ст.З п.З ч.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
планована діяльність розробки Папернянського родовища
пісків кварцових відноситься до другої категорії видів пла
нованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а
саме: видобування корисних копалин, крім корисних копа
лин місцевого значення, які видобуваються землевласни
ками чи землекористувачами в-межах наданих їм земель
них ділянок з відповідним цільовим використанням. Наяв
ність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли
ву надовкілля. Підстав для здійснення оцінки транскордон
ного впливу на довкілля немає. Планований обсяг дослі
джень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планований об
сяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля
гає включенню до звіту з ОВД відповідно до ст.б ЗУ «Про
оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року,
а саме: геологічне, природне, соціальне та техногенне се
редовище, поверхневі та підземні води, грунти, рослинний
та тваринний світ. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості. Планована
суб'єктом господарювання діяльність може мати значний

вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля
згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля; 2) проведення громадського обгово
рення планованої діяльності; З) аналіз уповноваженим ор
ганом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко
вої інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час громад
ського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації; 4) надання упо
вноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перед
баченого попереднім підпунктом; 5) врахування висновку з
оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження пла
нованої діяльності, вказаного в пункті 14 цього повідомлен
ня. 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 цій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор
мації, 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 протягом щонайменше 25 робо
чих днів громадськості надається можливість подавати
будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої ді
яльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення на
стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення. Гро
мадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу планованої діяльності на довкілля. Протягом 20 ро
бочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повщо
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органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Подаючи такі
зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний номер, при
своєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації
цього повідомлення у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропо
зицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та
передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робо
чих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважен
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання
при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобо
в'язаний врахувати повністю, врахувати частково або об
грунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад
ськості, надані в процесі громадського обговорення обся
гу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна ін
формація про це включається до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Рішення про провадження планованої діяльнос
ті. Згідно із чинним законодавством України рішенням про
провадження цієї планованої діяльності буде отримання
спеціального дозволу на користування надрами (згідно із
частиною 1 статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля"), що видається Державною службою геології та
надр України згідно із Постановою № 615 від 30 травня
2011 р. «Про затвердження Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами». Усі зауваження та
пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати в Департамент агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів Чернігівської обласної дер
жавної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел./
факс. (0462)77-44-88, e-mail: dapr_post@cg,gov.ua, контак
тна особа: Ганжа Валентина Юріївна.
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ОХРАННОИ ФИРМЕ,
іі~з :fAt•liїJ;J
ОХРАННИКИ

& ?'опит спина •••

Вахтовий метод работьг,
Оплата своевременно.

по Черииrову,
1 обпасти и Украине·~

~Черниrов,уn.Тоnстого, 155
Теп.: 066-300-69-85,

096-637-00-77, 063-242-
22-16, 050-00-17-28-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"(093) 21010 10,; (097) 726 78 39
"(066) 292 60 60

ligwao и.м.,
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ

АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ,

ИЗБЬІТОЧНОГО ВЕСА,
ИГРОМАНИИ, НЕВРОЗОВ.

Прием по субботам: Черниговская ЦРБ
(поликпиника),ул.Wевченко,114,к.109.

Запись по в Чернигове 971-365, 095-764-99-02,
096-244-38-35 063-347-17-72телефонам: www.docto'r-bt1shai.co111 .

Уточнення. В інформації -повщс
млення про плановану діяльність.

, яка підлягає оцінці впливу на довкіл..,.,Тhя ТОВ •Папернянський кар'єр скля
них пісків ... », розміщеній в газеті
•ГАРТ• №9від28.02.2019року, пункт
15 треба читати так: •15. Усі заува
ження та пропозиції громадськості
до планованої· діяльності, обсягу до
сліджень та рівня деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до зві
ту з оцінки впливу на довкілля, необ
хідно надсилати до Департаменту
екології та природних ресурсів Чер
нігівської обласної державної адмі\--Іі
страції, 14000, м. Чернігів, пр. Миру,
14, тел./факс. (0462)67-48-72, e-mail:
deko_post@cg.gov.ua, контактна
особа: Ганжа Валентина Юріівна-,

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
охранвиков (муж./жен.) вавахтовую

охраиу аrропромьшшеннмх
комвлексов в Черкасской,

Черниговской и Киевской обл.
Вахта 14/14;28/14.

Зармата - 250-450 грн/смена.
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ПрОВереНЗ на себе! (с 8-{)0 до 20.{)0 ежедневно, кроме воскресенья) ~

павел Дмитриевич, Киевская обл. Пересьшка по Украине - БЕСПЛАТНО! J

Snacc-poe+
1500кrrppa

Підприємство
ум. Бахмач

запрошує на роботу
воgіїв С,
категорій Е.

Деталі за тел.
067-502-69-10.

Іногороднім
надається житло.

·ер'еЗ';і''МИНУІіО 2,;РО.lи0аІ1ТЛОfПіМ'і'Тt'<6~~ЬК8~~~'$
дідуся і прадідуся

МИКОЛИ НИКИФОРОВИЧА.,
БУТКА (01.05.1936-03.ОЗ.2017)
із с. Кухарка Варвинського району.

1ас біжить, життя проходить,
пам'ять плаче, не мовчить,

лнбока в серцірана,
'к тяжко нам без тебе жить.
'емля тобіхай буде пухом
Вічне Царство в Небесах.
ебе ніколи не забудем,

1авіки в наших тн серцях.
Вічно сумуючідіти, внуки, правнуки

""'1 березНя*::' рік:якнестало'"
ОЛЕКСІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА ВОЙЦЕХІВСЬКОГО
23.08.1994 - 07.03.2018) із с. Макишин Городнянського району.
е6е немає, і серце плаче, душа згорьована болить.

111 кожен день тебе чекаєм і виrлgдаємо щомить.
,крила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста,

:нула вічним сном навіки л/ОДИна добра іпроста.
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Віддали життя за
Україну

~ років - Революції Гідності
Вони боролися за Україну, за високі цінності, не шкодуючи влас
ного здоров'я і життя. Вони - тисячі героїв Революції Гідності
- п'ять років
тому, у лю
тому 2014-
го, назавжди
змінили хід
української
історії.
Взірцем
справжнього
патріотизму,
відданості
Батьківщині
і народові, а
разом з тим
прикладом
мужності
та воле
любності
українського
народу ста
ла Небесна
Сотня.

Небесна
Сотня - святі
герої, які у
протистоян
ні з режимом
з_агинули . у

патріоти.
У списку Небесної Сотні понад 100 героїв. Це українці у віці від
17 до 73 років - студенти, архітектори, юристи, будівельни
ки, вчителі, підприємці, художники, програмісти, журналісти.
Цвіт нації у Києві проводжали в останню дорогу під тужливу
лемківську пісню «Пливе кача по Тисині», яка стала символом
Небесної Сотні. Іх усіх несли на руках через Майдан, супровод
жуючи вигуками «Герої не вмирають». З Небесними сотника
ми прощалися рідні та друзі, тисячі людей у Львові, Тернополі,
Чернівцях, Рівному, Керчі, Києві, Запоріжжі, Донецьку і Полтаві.
Наша Ріпкинщина також увійшла до сумного ліку Небесної Сотні.
20 лютого 2014 року від кульового поранення загинув наш зем
ляк, волонтер Майдану Андрій Мовчан, який мешкав у Києві, а
своїм корінням - з Великих Осняків, де нині живе його мати Ва0

лентина Іванівна. Андрієві було лише 34 роки ... Він був справж
нім патріотом своєї Батьківщини, відчував її біль, вболівав за її
долю, підтримував її в боротьбі за свободу і віддав заради рідної
землі найцінніше - своє життя. ·
Відлетіла у небеса чудова, світла, закохана у життя людина,
згас вогонь, який палав у иого серці. Країна втратила свого па
тріота, родина - люблячого сина и брата, суспільство - справж
нього громадянина з великої літери.
Щоб вшанувати світлу пам'ять героя, всіх полеглих учасників
Революції Гідності, згадати вирішальні для долі України події
5-річної давнини, у с. Великі Осняки, у День Героїв Небесної
Сотні, 20 лютого, пройшов мітинг біля меморіального знака на
честь Героя Небесної Сотні, Героя України Андрія Мовчана. На
мітинг зібралися керівники раиону, Сиберізької сільської ради
жителі села, громадськість району. '
До VЧ~СІ-ІИКЇR ~rlY()ЛV ':І:RРnІ-І\/ПІАГh n: n гnnno1A n-::i,":i nnn.,1,..,, "·.,.;, ,; •.•..•.. ...,...,

В~м..о!
За сумлінну працю, професіоналізм, значні досягнення
1У справі навчання і виховання підростаючого поколінняtra з нагоди 50-річчя від дня народження Почесною гра
мотою районної ради нагороджено:
Петухову OАену Леонідівну - заступника директора з
навчально-виховної роботи Добрянської ЗОШ І-ІІІ сту
пенів.

а ьагаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
активну життєву позицію та з нагоди 50-річчя від дня
народження Почесною грамотою районної державної
адміністрації нагороджено:

изоrуб Аму ВоАодимирівну - завідуючу Великовісь
кою сільською бібліотекою.

а сумлінну працю, професіоналізм, сумлінне виконан
ня посадових обов'язків, особистий внесок у розвиток
освіти району та з нагоди 55-річчя від дня народження
Почесною грамотою районної державної адміністрації
нагороджено:
&уАА)' Інну Іванівну - методиста районного методичного
кабінету при відділі освіти, сім'і, молоді та спорту Ріпкин
ської районної державної адміністрації.



ОГОЛОШЕННЯ «Життя Полісся», 1 березня 2019року

ПОВІДОМЛЕННЯ. . . . . .про плановану .д1яльн1сть, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТО Ва рИСТВО ~~~~~~еп1~~8~iд~g;~a~~iv~;~~i~EfзHЯ НСЬКИ Й кар'Єр
інформує про намір провадити плановану тужність, Аовжина, площа, lбсяr виробни- 8одних водних об'єктів не прогнозується; 12.ПроцеАУра оцінки впливу на АовкіІ\І\Я та
діяльність та оцінку її впливу на довкілля. цтва тощо) - вплив кліматичних умов, несприятливих для можливості АІ\Я участі в ній rромаАськості
1.ІиформацІя про суб'єкта rосnомрюваи- Балансові запаси піску кварцового згідно Про- розсіювання забруднюючих речовин в атмос- Планована суб'єктом господарювання діяль-
ия. 15030, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, токолу ДКЗУ від 19.10.2017 р. N0 4122 станс- ферному повітрі, не прогнозується. ність може мати значний вплив на довкілля
с. Олешня, вул. Партизанська, буд. 31; тел: влять 1313 тис. т. Площа ділянки 14,8 га. Річна Повітряне сереАовище: і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля
+38(046)4131228 продуктивність кар'єру по видобутку корисної - вплив при роботі автотранспорту; згідно Закону України "Про оцінку впливу на
2.Планована АІяльність, її характерист11ка, копалини становить 500 тис. т гірничої маси. - джерелом постійного виробничого шуму та довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це про-
технІчнІ альтернативи. Розрахунковий термін служби кар'єру - 2,6 вібрації є гірниче обладнання та автотранс- цедура, що передбачає:
Підприємство розробляє Папернянськне ро- роки. Режим роботи кар'єру по видобуванню порт, яке використовується при видобуванні 1) підготовку суб'єктом господарювання звіту
довище з метою промислового видобування та розкривних породах цілорічний вахтовий. корисної копалини. з оцінки впливу на довкілля;
пісків кварцових. Папернянськне родовище Кількість робочих днів в році - 360. Робочий ГеолоrІчне сереАовище: 2) проведення громадського обговорення пла-
пісків кварцових розташоване в межах північ- тиждень 5-денний однозмінний. Тривалість - вплив на геоморфологію та рельєф в про- нованої діяльності;
но-західної частини Дніпровсько-Донецької зміни - 11 годин. цесі розробки родовища, утворення кар'єрної З) аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
западини, яка характеризується досить рівною Кількість розкривних уступів - 2, добувних - 2. виробки глибиною до 14,5 м. ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін-
поверхнею, з невеликими місцевими підви- Висота розкривних і добувних уступів до 5 м. ВоАне сереАовище: формації, яку надає суб'єкт господарювання, а
щеннями або зниженнями. На даний час на Кути укосів робочих розкривних і видобувних - вплив на грунтові та підземні води в резуль- також інформації, отриманої від громадськості
Папернянському родовищі залишилася tІевід- уступів - 450, неробочих - 320. таті попадання забруднюючих речовин при під час громадського обговорення, під час
працьованою ділянка в північній його частині 6.ЕколоrічнІ та інші обмеження планованої розробці кар'єру; здійснення процедури оцінки транскордонного
з підрахованими балансовими запасами. АІяльностІ за альтернативами: - відчутного впливу на рівень води в колодязях впливу, іншої інформації;
Розкривні породи представлені грунтово-рос- ЩоАо планованої АІяльиостІ І технічної аль- найближчих населених пунктів не очікується, 4) надання уповноваженим органом мотивова-
линним шаром середньою потужністю 0,2 м, тернативи 1. коливання рівня води в колодязях залежить ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що
пісками жовтого кольору середньою потуж- ЕколоrічнІ обмеження: тільки від атмосферних факторів. враховує результати аналізу, передбаченого
ністю 0-6,7 м, пісками бурувата-жовтого ко- Для підтримання належного екологічного ста- rрунти: . попереднім підпунктом;
льору потужністю 6,0 м. Загальна потужність ну навколишнього природного середовища - вилучення земель для розробки родовища; 5) врахування висновку з оцінки впливу на
розкривних порід коливається від 3,0 до 9,2 м при користуванні надрами передбачені на- - вплив на грунти в результаті попадання про- довкілля у рішенні про провадження ппано-
і в середньому складає 6,2 м. Потужність кори- ступні заходи екологічної безпеки: литих нафтопродуктів кар'єрною технікою; ваної діяльності, вказаного у пункті 14 цього
сної копалини коливається від 1,8 до 10,0 м і в - відпрацювання запасів корисної копалини - в процесі розробки кар'єру можливий ерозій- повідомлення.
середньому складає 5,2 м. буде здійєнюватись по площі і на глибину за- ний вплив, під час весняно-осінніх паводків і Забороняється розпочинати провадження ппа-
Система розробки родовища транспортна, від- тверджених запасів; злив у літній період. нованої діяльності без оцінки впливу на дов-
критим способом із паралельним переміщен- - викиди від стаціонарних джерел повинні Рослинний І тваринний світ, заnовІАнІ об'єк- кілля та отримання рішення про провадження
ням фронту робіт та внутрішнім відвалоутво- здійснюватись за наявності дозволу на викиди ти та об'єкти nрироАно-заnовІАноrо фонАУ: планованої діяльності.
ренням. забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - фактор тривоги для представників тварин- Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
Технологічна схема добувних робіт включає - заходи щодо охорони атмосферного повітря ного світу під час розробки родовища матиме бачає право і можливості громадськості для
безпосередню екскавацію корисної копалини на випадок виникнення надзвичайних ситуа- тимчасовий локальний характер і не завдасть участі у цій процедурі, зокрема на стадії обго-
і перевезення до місця використання авто- цій техногенного та природного характеру ви- шкоди; варення обсягу досліджень та рівня деталізації
мобільним транспортом на відстань до 5 км. конуються згідно закону України «Про захист - ареали розповсюдження мисливських, чер- інформації, а також на стадії розгляду уповно-
Розробка та навантаження пісків проводиться населення і територій від надзвичайних ситу- вонокнижних та інших цінних видів флори і важеним органом поданого суб'єктом господа-
безпосередньо із цілика в автотранспорт. Ви- ацій техногенного та природного характеру»; фауни в районі діяльності відсутні; рювання звіту із оцінки впливу на довкілля.
конання добувних робіт прийнято одноковше- - скиди забруднюючих речовин повинні здійс- - об'єкти природно-заповідного фонду Украї- На стадії громадського обговорення звіту із
вими екскаваторами JCB JСЗЗОLС та САТ 329D нюватись лише при наявності погоджених об- нив районі розробки родовища відсутні. оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
типу зворотня лопата, транспортування авто- ласною державною адміністрацією умов скидів Навколишнє соціальне сереАовище - вnлив менше 25 робочих днів громадськості надасть-
самоскидами КамАЗ-6520. (20 т) та MAN TGS або дозволу на спеціальне водокористування; на соцІальие сереАовище має позитивний ся можливість подавати будь-які зауваження і
33.360 (20 т), допоміжне устаткування - буль- - після завершення відпрацювання запасів ко- · аспект за рахунок поповнення місцевого пропозиції до звіту та планованої діяльності, а
дозер Shantui 5D16. рисної копалини родовища буде виконана ре- бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за ко- також взяти участь у громадських слуханнях.
Видобутий в кар'єрі пісок автосамоскидами культивація відпрацьованої території кар'єру, ристування надрами), поліпшення соціапь- Детальніше про процедуру громадського об-
КамАЗ-6520 та MAN TGS 33-.360 вивозиться на навколишньої площі, що прилягає безпосе- но-економічної ситуації в районі, забезпеченні говорення на стадії звіту зі оцінки впливу на
приймальний майданчик збагачувальної фа- редньо до кар'єру,промислового майданчику сировиною будівельної галузі, зайнятості міс- довкілля буде повідомлено у оголошенні про
брики на відстань 5 км. кар'єру, а також зовнішніх відвалів розкривних цевого населення. початок громадського обговорення.
Технологічна схема розкривних робіт включає порід. Навколишнє техиоrенне сереАовище - 13.ГромВАське обrоворення обсяrу АОСЛІА-
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КамАЗ~6520 та MAN° TGS 33,360 вивозиться ~~
приймальний майданчик збагачувальної фа
брики на відстань 5 км.
Технологічна схема розкривних робіт включає
безпосередню екскавацію розкривних порід
екскаваторами JCB JСЗЗОLС та САТ 329D і пе
ревезення їх у відвал автомобільним транс
портном КамАЗ 6520 (20 т) та MAN TGS 33.360
(20 т). Шар зачищення покрівлі корисної ко
палини розробляється бульдозером у штабель
біля укосу розкривного уступу, навантаження
екскаватором JCB JСЗЗОLС та САТ 329D ра
зом з розкривними породами в автомобільний
транспорт та перевезення у відвал.
При проведенні видобувних робіт пониження
рівня підземних вод до підошви продуктивної
товщі на глибину 5-6 м здійснюватиметься на
сосом К 200-150-315 продуктивністю 300 мЗ/
год. і напором 45 м.
Після відпрацювання кар'єру будуть виконані
роботи з гірничотехнічної і біологічної рекуль
тивації порушених гірничими роботами площ
земель. Враховуючи характер порушених зе
мель та обсяги розкривних порід вироблений
кар'єр можливо використовувати під водойми
ще технічного призначення, відвал - під лісо
насадження, виположені укоси - під чагарник.
ТехнІчна мьтернатнва i.. Гідромеханізована
система розробки із застосуванням земснаря
ду.
ТехнІчна мьтернатива 2.Технічна альтерна
тива 2 не розглядається.
З.МІсце провадження планованої АіЯАьностІ,
територімьні мьтернативи.
Папернянське родовище пісків кварцових
розташоване у Ріпкинському районі Черні
гівської області в 3,5 км на північний захід від
залізничної станції Грибова Рудня. Родовище
знаходиться на відстані 18 км на північ від рай
онного центру смт. Ріпки та в 70 км на північ
від обласного центру м. Чернігів.
Місце провадження планованої діяльності: те
риторіальні альтернативи 1, 2. У зв'язку з тим,
що родовище розвідане і запаси затверджені
з географічною прив'язкою, територіальні аль
тернативи не розглядаються.
4.Соцімьно-економІчний ВПІ\ИВ планованої
АіЯІ\ЬНОстІ
Поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати
рентної плати за користування надрами), за
безпечення зайнятості місцевого населення,
забезпечення сировиною будівельної промис
ловості України, збільшення виробництва про
дукції, яка користується попитом в Україні та
за її межами. Вцілому, вплив планованої діяль
ності об'єкту на соціальне-економічне середо
вище можна оцінити як позитивний.
Границі розробки в плані забезпечують до
тримання 100 м санітарно-захисної зони для
кар'єрів по видобуванню пісків згідно ДСП
N0173 від 19.06.1996 року.
5.Заrмьні технічні характеристики, у тому
ЧИСІ\і параметри планованої АІяАьностІ (по-

навколишньо)" ~площі, - -що-пр~~~~~;·· б~;~~~~~
редньо до кар'єру,промислового майданчику
кар'єру, а також зовнішніх відвалів розкривних
порід.
Враховуючи передбачені заходи і дотримання
нормативів екобезпеки, розробка родовища
буде мати мінімальний вплив на навколишнє
природне середовище, не буде впливати на
здоров'я населення і екологічних обмежень не
потребує.
СанІтарно-еnіАемІоАоrІчні обмеження:
- питне водопостачання для працівників здій
снювати відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10
"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною";
- концентрації забруднюючих речовин поза
межами санітарно-захисної зони не повинні
перевищувати ГДК (ОБРд);
- рівень акустичного забруднення не повинен
перевищувати нормативів відповідно до ден
3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого
шуму, ультразвуку та інфразвуку".
Протипожежні обмеження:
- дотримуватись ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна
безпека об'єктів будівництва";
- забезпечити об'єкт розрахунковими запаса
ми води для цілей зовнішнього та внутрішньо
го пожежогасіння.
Щодо технічної альтернативи 2 та тери
торіальних альтернатив 1 і 2. У зв'язку з тим,
що родовище розвідане і запаси затверджені з
географічною прив'язкою, технічна альтерна
тива 2 та територіальні альтернативи 1 і 2 не
розглядаються.
7.НеобхіАна екоАоrо-Інженерна nіАrотовка і
3ахнст території 38 мьтернативами:
ЩОАО nАанованої АІяАьностІ і технІчної ааь
тернативн 1..
У зв'язку з тим, що розширення площі ділянки
родовища та меж не планується, додаткового
еколого-інженерного захисту не потрібно.
Для належного захисту території розробку
родовища необхідно виконувати з урахуван
ням таких основних вимог: максимального
збереження r'рунтово-рослинного шару та
відведення поверхневих вод із швидкостями,
які виключають ерозію грунтів прилягаючих
територій.
ЩоАО технічної мьтернативи 2 та тери
торІмьних мьтернатив 1. і 2. У зв'язку з тим,
що родовище розвідане і запаси затверджені з
географічною прив'язкою, технічна альтерна
тива 2 та територіальні альтернативи 1 і 2 не
розглядаються. ·
8.Сфера, АЖереАа та ВИАИ моЖАивоrо вnІ\Иву
иа АОВКІІ\І\я:
ЩоАО ПІ\8НОваної АіЯІ\ЬИОстІ і технічної 81\Ь•
тернативи 1..
При оцінці впливу на довкілля діяльності з ек
сплуатації родовища необхідно враховувати -
такі її компоненти: 1
Клімат і мікроклімат:
- локальне підвищення температури повітря та. .
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но-економічної ситуації в районі, забезпеченні
сировиною будівельної галузі, зайнятості міс
цевого населення.
НавкоІ\иwнє техноrенне сереАовище
вплив не передбачається, оскільки в районі
проведення робіт об'єкти техногенного сере
довища, пам'ятки історії та монументального
мистецтва відсутні.
Утворення віАХОАІв - в результаті планованої
діяльності будуть утворюватися наступні види
відходів: відпрацьовані АКБ, відпрацьовані
моторні масла, оливи гідравлічні відпрацьо
вані, відпрацьовані маслофільтри, промасляне
ганчір'я, відпрацьовані шини, тверді побутові
відходи, побутові стоки. По мірі накопичення,
відходи передаватимуться спеціалізованим ор
ганізаціям, що мають відповідні ліцензії для їх
транспортування та утилізацію.
На основі результатів звіту з оцінки впливу
на довкілля будуть передбачені усі необхідні
додаткові захисні, компенсаційні й інші заходи
для забезпечення нормативного стану навко
лишнього середовища та його безпеки.
ЩоАо технічної мьтернативи 2 та тери
торІмьних мьтернатив 1. І 2.У зв'язку з тим,
що родовище розвідане і запаси затверджені з
географічною прив'язкою, технічна альтерна
тива 2 та територіальні альтернативи 1 і 2 не
розглядаються.
9.НмежнІсть планованої АІмьності АО пер
шої чи Аруrої катеrорІї ВИАІВ АіЯІ\ЬНОСТІ та
об'єктів, якІ можуть мати 3начний вплив на
АОВКіЛІ\Я та nІАляrають оцІнцІ впливу на АОВ·
кІІ\І\я (383Н8ЧИТИ ВіАПОВІАНИЙ пункт І частину
статті 2 Закону України "Про оцінку впливу
на АОВКІІ\І\я")
Згідно ст.З п.З ч.З Закону України "Про оцін
ку впливу на довкілля", планована діяльність
розробки Папернянського родовища пісків
кварцових відноситься до другої категорії ви
дів планової діяльності та об'єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля і підлягають
оцінці впливу на довкілля, а саме: видобуван
ня корисних копалин, крім корисних копалин
місцевого значення, які видобуваються зем
левласниками чи землекористувачами в ме
жах наданих їм земельних ділянок з відповід
ним цільовим використанням.
10.Наявність nІАстав АІ\Я 3АІйснення оцінки
трансКОРАОННОrо впливу на АОВКІмя
Підстав для здійснення оцінки транскордонно
го впливу на довкілля не має.
~.~..планований обсяr АОСІ\ІАЖень та рІвень
Ает81\І3ацІї інформації, що nІАляrає вмю
ченню АО 3Bfry 3 оцінки впливу на АОвкІІ\І\я
Планований обсяг досліджень та рівень де
талізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з ОВД у відповідності із ст.б ЗУ «Про
оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23
травня 2017 року, а саме: геологічне, природ
не соціальне та техногенне середовище, по
верхневі та підземні води, грунти, рослинний
та тваринний світ.
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говорення на стадії звіту зі оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено у оголошенні про
початок громадського обговорення.
1.3.ГромВАське обrоворення обсяrу АОСЛіА
жень та рівня АеталІ3ацІї інформації, що
nІААЯrає вмюченню АО 3ВІту 3 оцІнки впливу
планованої АіЯІ\ЬНОСТІ на АОВКІЛІ\Я.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного
оприлюднення цього повідомлення на веб-сай
ті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкіл
ля громадськість має право надати уповнова
женому органу, зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і пропозиції до пла
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть
унікальний номер, присвоєний справі щодо
планованої діяльності при реєстрації цьо
го повідомлення у Єдиному реєстрі із оцін
ки впливу на довкілля (зазначений у шапці
повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі
та передані суб'єкту господарювання (протя
гом трьох робочих днів з дня їх отримання).
Особи, що подають зауважень і пропозицій,
своїм підписом засвідчують свою згоду на об
робку їх персональних даних. Суб'єкт господа
рювання при підготовці звіту з оцінки впливу

.-на довкілля зобов'язаний врахувати повністю,
враховати частково або обr'рунтовано відхили
ти зауваження і пропозиції громадськості, на
дані в процесі громадського обговорення обся
гу досліджень та рівня деталізації інформації.
Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14.Ріwення про nроваАЖення планованої
АІяльностІ
Згідно чинного законодавства України рішен
ням про провадження даної планованої діяль
ності буде отримання спеціального дозволу на
користування надрами (згідно частини 1 статті
11 Закону України "Про оцінку впливу на дов
кілля''), що видається Державною службою
геології та надр України згідно Постанови NO
615 від ЗО травня 2011 р. «Про затвердження
Порядку надання спеціальних дозволів на ко
ристування надрами».
1.5.Усі 3ауваження та nроnо3ицІї rромВАсь
костІ АО планованої АІяАьностІ, обсяrу АО
СІ\ІАЖень та рівня АетмІ3ацІї Інформації, що
nІААЯrає ВКІ\ІОЧенню АО 3вІту 3 оцінки впливу
на АОВКІІ\І\я необхІАно НаАСИЛВТИ АО
Департамент агропромислового розвитку ,
екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації, 14000, м.
Чернігів, пр. Миру, 14, тел./факс. (0462)77-
44-88, e-mail: dapr_post@cg,gov.ua, контактна
особа: Ганжа Валентина Юріївна.
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Зі святом весни!
1(.ласик,,ск,,азав: «Ji(j,нкg- це запрошення до щастя». Прекрасна стать втілює ніжність весни, аромат
К§ітів, хегкий подих вітерця, яс-к:раве сяйво зірок,,- все, що робить світ прекрасним і щасливим. :П(оJІ(неУ.:,ай
сьогодні і зам@и, дорогі Jf(jнк,,u - наші tіитачі, ви fіудете оточеніувагою і турfіотою. rьудьте щасливі, кgУ.:,ані
й незамінні. Усі l(§imu та Багатства світу нехай fіудуть fіі.ля ваших, ніг.
Зі святом 8 'Березня, зі святом весни!

ТОВ «Редакція газети «Життя nо11ісся"

Форогі жj~l(и!
Від щирого серця вітаю всіх мам, бабусь, доньок, онучок, подруг з 8 Березня -
святом Весни, кохання, краси та надії. Це свято дарує нам чудові весняні квіти,
перші теплі дні, відчуття щастя.
І для мене особисто, як і для багатьох з вас, 8 Березня зовсім не асоціюється з

радянським офіціозом, а передовсім - з весною, оновленням, з теплими вітаннями і
гарним настроєм. Це світлий і приємний день. І я хочу побажати, щоб він був по
справжньому весняним та святковим, не дивлячись на усі складнощі життя.
Ми все подолаємо! Ми врятуємо світ. Це не високі слова, а констатація факту.
Адже ще жодна жінка в світі не розпочинала жодної війни. Наша місія - нести
світу мир, любов, добробут, тепло та ласку ... Ми впораємося із цим завданням, щоб
там не трапилося.
Нині цьому жіночому святу і в Україні, і в світі надають нового значення.
Впевнена, що цей день також має нагадувати про права і можливості жінок.

Адже ми, жінки, маємо такі самі права, як і чоловіки, хоча дуже часто
навантажуємо себе лище обов'язками ...
На моє переконання, жінок має бути більше скрізь. У політиці, у владних та
представницьких органах, у громадській роботі. Адже саме жінка приносить в
наше життя мир, красу та добро. Саме те, чого так не вистачає нам сьогодні.
Зі святом вас, дорогі мої!
Хай збуваються усі ваші мрії!
Переконана - ми здолаємо усі негаразди. Весна обов'язково переможе!

З 11ю6ов'ю, Ю11ія ТИМОШЕНКО,
наоолний АеntІТат. rDІІDва tЬпак11Іі Rn "Іf:27'8.ІІІІD•••иио" 111 ~••••• .,,,.••~:.-:. а--= V----::•••

З 'Міжнародним
)Кjночим днем!

pori жінки району!
ВІД усієї душі вітаю

вас із найпрекрасні
шим/ радісним днем
весни - 8 Березня.

Все/ що уособлює «
собою жінка/ - лю- {;
бо~ краса/ ніжніст_ь/.
оарота/ . гармоНІя/

- розквітає в цей чу
овий день/ зігрітий

усмішками/ подарун
ками та квітами.

Ви ближче всіх
приймаєте до серця
чужиq біл1:у завжди
єоюв, приити на до
помоіу; захистити
весь світ від різних · ,.,
бід та смутку.

Спасибі вам за .аоброіу, за мудрість і тер
піння. за вашу щоденну працю/ за те/ щ
служите для нас джерелом натхнення і під
несених почуттів.

У цей святковий день бажаю всім жінка.
здоровя/ кохання/ добробуту. Нехай коже
ваш день буде сонячним і радісним/ довкол.
вас панує любов/ а на вашу честь розквіта
ють квіти і звучить музика!

Щастя вам/ добра ікресн!
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ОГОЛОШЕННЯ

·.кУплю доеого .
кор1в, конеи,бик1~, "
~оріз - цілодобово. ._Q

Тел.: 0983Bi6753, 0639159197~-г: .а
jщ'~-~..-..···~ Найвищі ціни на корів, коней, биків.,f;j'; i> \ Доріз цілодобово
~ Тел.: 068-53-57-253; 098-74-11-833

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін
ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАПВ

та ІНВЕНТАРЯ ДЛЯ БДЖОЛЯРСТВА.
Тел. 0660941117, 0679326425

_точнення
До уваrи мешканців Неданчицької

СіАЬСЬКОЇ ради!
Розгляд містобудівної документації відбудеться 1
ерезня 2019 року об 11 годині у п~,иміщенні Не-,
анчицької сільської ради.

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ ..
Доріз - цілодобово. Ціни - високі!

Тел.: (098) 519-29-82, (066) 749-30-02, (063) 020-32-45.

ВІКНА, ДВЕРІ від майстра Євгенія Петровича.
Ви"ізд і доставка по району- безкоштовні. НЕДОРОГО!
Тел.: (098) 825-45-50, (093) 440-74-74, (050) 882-54-45.

Куплю дорого Свиней, корів, телят.
на відгодівлю.

Тел.: 0638739355, 0964866713

від майстра. Роблю п_о Ріпкам ів ІкнА Ріпкинському району, ви1зд I доставка
• безкоштовні. Недорого.

Тел. Ш67) 127-90-00 (Микап.а

Куплю телят, кор1в, конеи, свинеи.
Teмrr на відrоАівмо.

ел.: (098) 239-51-12,

1

(063) 124-50-98,
(098) 369-90-79.

Продам картоплесаджалку КСМ-4А, ксиееин картоплез
иральний «Рязанець» КПК-З, культиватор фрезерний

КФК-2,8. Тел. (067) 937-09-75.

точнення до пов1домлення про планову д1яльн1сть,,
ка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариства
бмеженою відповідальністю"Папернянский кар'є
кляних пісків", код ЄДРПОУ 22830723

повідомлення нцрукаване у rазетІ "Жипя Полісся"
'No9 від 1 березня 2019 року). ·
15.Усі зауваження та пропозиції громадськості до пла
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінк
впливу на довкілля необхідно надсилати до:

партамен'І}' екології та природних ресурсів Черніrівсь
кої обласної Аержавної аАМінІстрацІї, 14000, м. Чернігів
пр. Миру, 14, тел./факс. (0462)67-48-72, e-mall: deko
post@cg.gov.ua, контактна особа:
Ганжа Валентина Юріївна.

, пАТЯЖНІ СТЕЛІ,
алкони, двері вхідні.

Виїзд по Ріпкинському району - безкоштовно!
Тел.: (067) 944-80-17, (093) 787-92-91. АНАРІЙ.

трачении сертифікат на право на земельну частку (пай
:ерії ЧН NO 0203887, виданий на ім'я &иховця Степан

!Петровича на підставі розпорядження Ріпкинської Р,
'від 10.06.1996 NO 209 та зареєстрований у Книзі реєстра
Ції сертифікатів на право на земельну частку (пай) п
'КСП ім. Карла Маркса с. Високинь за NO 150, вважати
Недійсним.

сертифікат на право на земельну частку
ЧН NO 025231, виданий на ім'я &ерезана ВолоАи

'мира Івановича на підставі розпорядження Ріпкинської
1

РДА від 29.05.1996 NO 191 та зареєстрований у Книзі,
'реєстрації сертифікатів на право на земельну чась
'(пай) по КСП ім. Шевченка с. Т. Шевченка за NO 124,
вважати недійсним.

!Колектив РадУльськоі ЗОШ 1-111 ст. гпиооко сумує з приво-

~

У тяжкої втрати - передчасної смерті учня 9 класу
вана Осипен~а та висловлює щирі співчуття рідним і,
ЛИЗЬКИМ ПОКІИНОГО.

чні в-го класу Радульсько1 загальноосв1тньо1 шк,
и 1-111 ступенів, класний керівник Н. В. Приходьк,

глибоко сумують з ІJриводу тяжкої і непоправної
втрати - передчасно, смерті однокласника та учня
Івана Осипенка
і висловлюють щирі співчуття батькам, рідним і'

1лизьким покійного.

Що варто знати про кір т~ якуберепи себе
-! - ---

6 марта - год, как перестало
биться сердце нашего дорогого
мужа, отца, дедушки, праде
душки
Владимира
Павловича
Wирая
(06.01.1944 r. - 06.03.2018 r.)
Тот скорбн~,й день аасгьіл пе
ред глазами.
Навеки в зту пору тьі ушёл
И больше никогда не будешь с
нами.

'Мь1 так гьггались боль твою унять,
И так хотелось нам тебя спасти.
Прости, что не смогли помочь,

а всё, за всё тьі нас прости.
Вечно скор6нщне жена1 Aent1 внуки

1
правнУJ

иконавчий комггег, депутатський корпус та колек-
ив Ріпкинської селищної ради висловлюють глибоке
півчуття депутату селищної ради минулих скликань

ІМихайду Івановичу Олійнику з приводу тяжкої втрати
передчасної смерті дружини Лариси Архипівни.

!
і
1
J І

І
І І! І

І J

Волейбол
Розпочався чемпіонат Чернігівської області з волейболу . .,

2019 року серед жіночих команд. ·
Участь в змаганнях бере 15 команд, які розділені на три
зони: Чернігівська, Ніжинська та Сосницька. По дві кращі
команди із кожної з зон вийдуть до півфіналу обласних
змагань. Вперше участь у них бере команда Ріпкинського
району, яка складається з гравців смт Ріпки та сіл В.Зліїв і
Петрики. Наша команда потрапила до Чернігівської зони.
Відбувся перший тур змагань: «Юрист» (Чернігів) - ВК
«Ріпки» - 3:0.

Міні-футбол
В смт Ріпки, на майданчику з синтетичним покриттям

rт"':=llni"•"• JJlf .•••. ---·· --- u ·



ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР СКЛЯНИХ ПІСКІВ"
вул. Партизанська, 31, с. Олешня, Ріпкинський р-н, Чернігівська обл., 15030, Україна
тел./факс: (04641) 31-228, тел. (04641)-46-625, E-mail: sand@pksp.com.ua
р/р 26009415081 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805,
ЄДРПОУ 22830723,Інд. податковий номер 228307225172,No свідоцтва 33705981

від « 1 » березня 2019 року с. Олешня

АКТ Nol

Пророзміщення або оприлюднення
Повідомлення про планову діяльність,
Яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження
факту та дати розміщення або опритоднення ТОВ «Папернянський кар'єр скляних
пісків» «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на

.довкілля» комісією у складі: виконавчого директора ТОВ «Папернянський кар'єр
./) СЮІЯНИХ пісків» Кутика А.С., головного інженера Шевченка В.І., гірничого

інженера Бреня В.В. 1 березня 2019 року проведено розміщення з фото фіксацією ~а
дошці оголошень Горностаївської сільської ради «Повідомлення про планову
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Папернянського родовища
кварцових пісків в Ріпкинському районі Чернігівської області» для громадського
обговорення з наданням зауважень і пропозицій до планової діяльності.
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В мая во дворе черниговской rимна
зии N!!З 1 началась торжественная ли
нейка для средних классов. Никто из
школьников даже не доrадмвался, что
ее виновниками являются ихдрузья -
семиклассники Никита Велиrорский и
Александр Красуля и шестиклассник
Никита Алиев. Не подозревали об
зтом и сами ребята. Только когда впе
ред вь,шли патрульнь,е полицейские,
поняли, что сейчас будут говорить о
них, - 23 апреля трое друзей спасли
раненомумужчинежизнь.

Случилось все в 9 часов вечера.
- МЬІ с ребятами гуляли водворе моегодома

(№129наулицеПухова. -Авт.), -вспоминает
12-летний Никита Алиев. - Заметили, как око
ло скамейки под подьездом ругаются двое муж
чин и женщина. Когда МЬІ проходили мимо, они
попросили закурить. Мьt ответили, что не курим,
и поспешили отойти - било видно, что они силь
но випплп. Я забежал домой за своим лабрадо
ром Лаки, а когда спустился, то увидел, что си
туация среди тех трех взрослих стала угрожаю
щей. Женщина, которая до зтого сидела на ска
мейке, вдруг упала на асфальт. Один из мужчин
попросил нас вь1звать -скооук», а другой сразу
же заверил, что все нормально и помощь им не
нужна. Не успели МЬІ отойти и на сто-метров, как
усльнивт« за спинами звукидраки.

J



ел.: 67-78-89, 067-916-78-89

(дата офіційиого'опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання) 2019312983 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль
ності). 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 оголошення, з метою виявлення, збирання та врахуван
ня зауважень і пропозицій громадськості до планованоі діяльності. 1. Планована діяльність. Підприємство розробляє Папернянське родовище з
метою промислового видобування пісків кварцових. На цей час на Папернянському родовищі залишилася невідпрацьованою ділянка площею
14,8 га в північній його частині з підрахованими балансовими запасами в кількості 1313 тис. т. Спосіб розробки - відкритий (кар'єрний). Система
розробки - транспортна з паралельним просуванням фронту гірничих робіт та внутрішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Річна ви
робнича потужність кар'єру- 500 тис. т гірничої маси. Строк служби кар'єру- 2,6 року. Технологічна схема добувних робіт включає безпосередню
екскавацію корисної копалини екскаваторами JCB JC330LC та САТ 3290 і перевезення автосамоскидами КамАЗ-6520 (20 т) та MAN TGS 33.360
(20 т) до збагачувальної фабрики на відстань до 5 км. Допоміжне устаткування - бульдозер Shantui S016. Технологічна схема розкривних робіт
включає безпосередню екскавацію розкривних порід екскаваторами JCB JC330LC та САТ 3290 і перевезення іх у відвал автомобільним транспор
том КамАЗ 6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т). Після відпрацювання кар'єру будуть виконані роботи з гірничотехнічної і біологічної рекультивації
порушених гірничими роботами площ земель. 2. Суб'єкт господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю "Папернянський кар'єр
скляних пісків", код ЄДРПОУ 22830723, 15030, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олешня, вул. Партизанська, буд. 31; тел: +38(046)4131228 3.
Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення. Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської об
ласноі державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел,/факс. (0462)67-48-72, e-mail: dapr_post@cg,gov.ua, контактна особа - Ганжа
Валентина Юріївна. 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки
впливу на довкілля. Рішенням про провадження планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість
провадження цієї планованої діяльності з видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 11 Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілпя»), що видаєть
ся Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. 5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань. Тривалість громадського обговорення стано
вить 25 робочих днів (не менш ніж 25, але не більш ніж 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 громад
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на іі думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності іх обгрунту
вання. 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. rrропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Громадські слухання (перші)
відбудуться 11.06.2019 р. об 11.00 у приміщенні Горностаївської сільської ради, яка розташована за адресою: 15010, Чернігівська обл., Ріпкин
ський р-н, с. Горностаївка, вул. Першотравнева, 86. 6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забез
печує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності. Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел./факс. (0462)67-48-72, e-mail: dapr_post@cg,gov.ua,
контактна особа-є Ганжа Валентина Юріївна. 7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають
ся зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій. Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної дер
жавної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел.jфакс. (0462)67-48-72, e-mail: dapr_post@cg,gov.ua, 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 248 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного в пункті 6
цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними. Адміністративне приміщення ТОВ "Папернянський кар'єр
скляних пісків", 15030, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олешня, вул. Партизанська, 31, з 16.05.2019 р., тел: (046)4131228, контактна особа
Брень Валерій Володимирович, Приміщення Горностаївської сільської ради, 15010, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Горностаївка, вул. Пер
шотравнева, 86, з 16.05.2019 р., тел.: (046)4142132, контактна особа - Кравченко Тетяна Миколаївна.

~
· процесуальних документів;

Тел. (097) 273-24-52

СТАНОЧНИК, nомощник
СТАНОЧНИКА

Аеревоо6ра6атwва~ощ11х станков
ТРЕБОВАНИЯ: опнт работа в дерево
обработке является преимуществом
при трудоустройстве.

УСЛОВИЯ РАБОТЬІ:
официальное трудоустройство;
полннй социапьньй пакет;
своевременная внплата заработной ппвть:
ПОСМЄН_І:ІЬІЙ график рабОТЬІ.

Зарплата - 12000' грн
ОБЯЗАННОСТИ: обработка

древесинь на деревообрабать~вающих
станках рааличньіх типов (пилорама,

многопил, ТОЕ_ЦОВКЗ и т.пJ_.мr·п~ч,ии,ми1і!ІР!І1:1

(м.Київ)
Вахта: 7/7, 15/15 діб
3/n - від 5 250 ГРН.

за 15 діб
ДО 12 000 ГРН.
ЗА МІСЯЦЬ!

Ііgшаіі И.М.,
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ

АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ,

ИЗБЬІТОЧНОГО ВЕСА,
ИГРОМАНИИ, НЕВРОЗОВ.

Прием по субботам: Черниговская ЦРБ
(поликлиника),_ул. Шевченко, 114, к_ 109.

Запись ПО в Чернигове 971-365, 095-764-99-02,

ф
. 096-244-38-35, 063-347-17-72.

теле онам. www.doctoг-bushai.com

оголошення .qgP,OГQ
1~A~Yr;JQBYЄMPiBRX,

.. корів'на,ч,одок.q, н
[tедят, коt;,ей, G~І-ІйЙі'

ДQРІЗ · ..
ЦІrtOДp&QBQ~,

і!' ц1ни--,ндйвищ1.
1,Jett;: 0971192-80-90." .... ·. Серtій. ···· ;;

'КУПЛЮ
·•· кдрів,
свиней$

·.теJJят,
сканей. _ -=--;······. . ,
''НА ВІДГОДІВ))ІО.

.... ДОРІЗ >,
'·цf1ІQДОІ:і0ВО.,Р

· тел~: овз-s7з-9з-ss; ;
096-486-67:-;1~.

Підприємство запрошує на робо
'і'j для фасування та чищення овочів
на консервному виробництві. Охо
ронці. Проїзд, nрожи~ання та хар-



РІПКИНСЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА
заснована у 1932 році

-.•

електронна сІАреса:
gp. ripk.y@gmai[сот

П'ятниця,
17tравня
2019 року

No20
(9998)

Вклоняємось вічно-іаозвмно
З цвітінням садів, з теплими промін

цями сонця і рясним дощем знову при
ходить до нас свято весни, миру і сво
боди - свято радісне й зі сльозами на
очах.

маківками на грудях учасників урочи
стестей, колона пройшла до священого
місця - парку Слави, де відбувся мітинг
- реквієм. Відкрив його селищний го
лова Сергій Гарус.

фронт прокотився нею. За різними
оцінками, у Друrу світову війну було
мобІАізовано й брали участь у збро
йних протистояннях до 8 млн україн
ців, які воювалн проти нацистів у

Вітаємо!
За багаторічну сумлінну працю, активну громад

ьку діяльність та з нагоди 50-річчя від дня народ
ення Почесною грамотою районної ради наго

роджено:
СоАохненка OАександра АнатоАійовнча - ди

ректора Любецького психоневрологічного інтер
натv1 депутатарайонної ради.

Читаите у номер~:
- З доземним уклоном героям Перемоги - 1, З,
ор.
- У Ріпках працюють над створенням ОТГ, а у До-

рянці - вже очікують перших виборів;
Купуєш рідне - підтримуєш своїх;
Чому дорожчає пальне;
Військовим на Сході підвищують виплати - 21
ор;
- Працюєш легально - маєш соцзахист - 4 стор.
- Як уникнути зустрічі з кліщем і не заразитис

від його укусу - 5 стор.
- Уроки народознавства: українська вишиванка
СТОР.

ПроrнозпоrодиуРіпках
17травня(цт) +13 +22,дрібнийдощ
18травня(сб) +14 +24
19 травня (нд) +15 +24
20 травня (пн) +13 +23
21 травня(вт) +14 +24
22 травня {ср) +15 +22, дрібнийдощ
23 травня (чт) +14 +21, дрібнийдощ
24 травня (пт) +13 +21, дрібнийдощ



«Життя Полісся», 17 травня 2019року ОГОЛОШЕННЯ
ПОМИНАЄМО

21 мая - 40 дней
светлой памяти
Аюдмиль1

Николаевнь1
&улавь1
с Реnок.

Ть1 40 дней тому
назад

Ушла от нас и не
вернулась,

И 40 дней серд
ца болят,

Навеки боль в них поселилась.
Недавно тьі бьша жива
И украшала мир собою,
В одно мгновение ушла,
Где нам найти теперь покоя?
Где сил душевньк отьккать,
Чтоб пережить такое горе?
Мь1 так хотим тебя обнять, •.
Не все, увь1, и в нашей воле!
Мь1 без тебя уж 40 4.ней живем
в тоске необьічайной,
Не отьккать таких людей,
во всем бьша тьі идеальной.
Увьі, тебя нам не вернуть,
Душе твоей на небо путь,
Сегодня тьі уходишь к Богу...

Роднь,е, кумовья, близкие.

Продається о/» цегла.
Тел.: 0937879461

країна
Вербицька сільська рада

Ріпкинського району Чернігівської області
(двадцять перша сесія сьомого скликання)

Рішення .
18 квіпtя 2019 року с. Вербичі

ІПро затвердження технічної документації
1
Із землеустрою щодо проведення
'нормативної rроwової оцінки земеАЬ в

ежах сем Вербичі Ріnкинськоrо району
ерніrівської обметі

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом
країни «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. за NO 1378-

V, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
країні»,
есія сільської ради вирішила:

І. затвердити технічну документацію Із землеустрою щод
проведення нормативної грошової оцінки земель в межа
села Вербичі Ріпкинського району Чернігівської області,
якою визначено базову вартість одного квадратного ме
тра земель населеного пункту Вербичі в розмірі 36,66 грн;
(тридцять шість гривень шістдесят шість копійок).
2. Ввести в дію технічну документацію нормативної гро
шової оцінки земель населеного пункту Вербичі згідн
чинного законодавства,
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на по-і
стійну комісію з питань бюджету та соціально-економічно
го розвитку села.

Сільський голова Н.Л.Авраменю

ОГОЛОШЕННЯ

Продається ділянка п1д заоу
ову в Ріпках по вул. Виноградній,
9. ТеА.: 0994468415.

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 вияв
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяАЬність
Підприємство розробляє Папернянське родовище з ме

тою промислового видобування пісків кварцових. На да
ний час на Папернянському родовищі залишилася невід
працьованою ділянка площею 14,8 га в північній його ча
стині з підрахованими балансовими запасами в кількості
1313 тис. т. Спосіб розробки - відкритий (кар'єрний). Си
стема розробки - транспортна з паралельним просуван
ням фронту гірничих робіт та внутрішнім розташуванням
відвалів розкривних порід. Річна виробнича потужність
кар'єру-. 500 тис. т гірничої маси. Строк служби кар'єру
- 2,6 РОКІВ.

Технологічна схема добувних робіт включає безпосе
редню екскавацію корисної копалини екскаваторами JCB
JC330LC та САТ 329D і перевезення автосамоскидами Ка
мАЗ-6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т) до збагачуваль
ної фабрики на відстань до 5 км. Допоміжне устаткування
- бульдозер Shantui 5D16.

Технолопчна схема розкривних робіт включає безпосе
редню екскавацію розкривних порід екскаваторами JCB
іr~~()І r т::а rлт ~?an і nanaoa-:,auua Їv \І оіпа::,п :>DТГ\t.АГ\hЇПL-

(дата офіціиного опублікування в _Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генеруєть
ся програмними засобами ведення Реєстру, не зазна
чається суб'єктом господарювання}
~-~~2019312983 ~ 
(реєстраціиний номер справи про оцінку впливу на

довкілля планованоїдіяльності}

з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громад
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом госпо
дарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль
ності, без необхідності їх обфунтування. 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 розгля
даються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 11.06.2019 р.
об 11.00 в приміщенні Горностаївської сільської ради,
яка розташована за адресою: 15010, Черніrівська обА.,
Ріnкинський р-н, с. Горностаївка, вуА. Першотравнева,
86.

&. Уповноважений центральний орrан або уповнова
жений територіальний орrан, що забезnе11ує доступ до
звіту з оцінки впливу на довкімя та іншої доступної ін
формації щодо ПАанованої діяльності
vд~~~~;~~.~~!n:,K::,O~uon\!"І~~~i~r~~~.~-И~fn~CXP.:iвu~~~~\~iв~~-



\., Lел.: 0937ІJ794ь1 J
Продається ділянка пщ заьу

ову в Ріпках по вул. Виноградній,
9. ТеА.: 0994468415.

ВІКНА, ДВЕРІ від майстра Євгенія
Петровича.

Виїзд і доставка по району - безкоштовні.
НЕДОРОГО!

Тел.: (098) 825-45-50, (093) 440-74-74, (050) 882-
54-45.

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ.
Доріз - цілодобово.

Ціни - високі!
Тел.: (098) 519-29-82,

(066) 749-30-02,
(063) 020-32-45.

_ КУПЛЮ ДОРОГО!
СВИНЕИ, КОРІВ, ТЕЛЯТ на відгодівлю.
Тел.: (063) 873-93-55, (096) 486-67-13.

ВІКНА
від майстра. Знижка

пенсіонерам 10%.
Гарантія 12 років. Роблю по Ріпкам

і Ріпкинському району, виїзд і
доставка - безкоштовні.

Недорого! Тел. (067) 127-90-00
(Микола).

стині з пщрахованими балансовими запасами в кількості
1313 тис. т. Спосіб розробки - відкритий (кар'єрний). Си
стема розробки - транспортна з паралельним просуван
ням фронту гірничих робіт та внутрішнім розташуванням
відвалів розкривних порід. Річна виробнича потужність
кар'єру-: 500 тис. т гірничої маси. Строк служби кар'єру
-2,6 РОКІВ.

Технологічна схема добувних робіт включає безпосе
редню екскавацію корисної копалини екскаваторами JCB
JC330LC та САТ 329D і перевезення автосамоскидами Ка
мАЗ-6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т) до збагачуваль
ної фабрики на відстань до 5 км. Допоміжне устаткування
- бульдозер Shantui 5D16.

Технолопчна схема розкривних робіт включає безпосе
редню екскавацію розкривних порід екскаваторами JCB
JC330LC та САТ 329D і перевезення їх у відвал автомобіль
ним транспортом КамАЗ 6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20
т). Після відпрацювання кар'єру будуть виконані роботи
з гірничотехнічної і біологічної рекультивації порушених
гірничими роботами площ земель.

2. Суб'єкт rосnодарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю "Папернян

ський к-9р'єр скляних пісків",
код ЄДРПОУ 22830723

15030, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олешня,
вул. Партизанська, буд. 31;

тел: +38(046)4131228
З. Уповноважений орrан, який забезnе11ує проведен

ня rромадськоrо обrоворення
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівсь

кої обласної державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр.
Миру, 14, тел,/факс. (0462)67-48-72, e-mail: dapr_post@
cg,gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

4. Процедура nрийняпя рішення про провадження
планованої діяльності та орrан, який розrлядатиме ре
зультати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено
допустимість провадження даної планованої діяльності з
видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 11 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Департа
ментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА.

5. Строки, тривалість та порядок rромадськоrо обrо
ворення звіту з оцінки вfІАИву на довкілля, вклю11аю11и
Інформацію про 11ас І місце усіх заманованих rромад
ських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів)

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 розгля
даються.

Громадські слухання (nepwl) відбудуться 11.06.2019 р.
об 11.00 в приміщенні Горностаївської сільської ради,
яка розташована за адресою: 15010, Черніrівська обА.,
Ріпкинський р-н, с. Горностаївка, вуА. Першотравнева,
86.

6. Уповноважений центральний орrан або уповнова
жений територіальний орrан, що забезnе11ує доступ до/
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін
формації щодо манованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівсь
кої обласної державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр.
Миру, 14, тел,/факс. (0462)67-48-72, e-mail: dapr_post@
cg.gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

7. Уповноважений центральний орrан або уповнова
жений територіальний орrан, до якоrо надаються зау
важення і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівсь
кої обласної державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр.
Миру, 14, тел./факс. (0462)67-48-72, e-mail: dapr_post@
cg,gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна еко~rі11на інформація щодо планованої
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 248 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зааваченоге у пункті 6 цьоrо оrолоwення),
а також чае, з якоrо rромадськість може ознайомитися
з ними

Адміністративне приміщення ТОВ "Папернянський кар'єр
скляних пісків", 15030, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
с. Олешня, вул. Партизанська, 31, з 16.05.2019 р., тел:
(046)4131228, контактна особа: Брень Валерій Володими
рович;

Приміщення Горностаївської сільської ради, 15010, Чер
нігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Горностаївка, вул. Пер
шотравнева, 86, з 16.05.2019 р., тел.: (046)4142132, кон
тактна особа: Кравченко Тетяна Миколаївна.

Куплю телят, корів, коней,
свиней.

Телят на відгодівлю.
Тел.: (098) 239-51-12,

(063) 124-50-98,
(098) 369-90-79.

тов &МОК закуповує дійних корів, телят
на відгодівпю.
Тел. (068) 922-21-06.

Куплю дорого
корів, коней, биюв.доРіз

цілодобово. .
Тел:

0983826753, 
0639159197 

,еrка атАетика
Дворазовий чемпіон!

В м. Чернігів пройшов відкритии чемпіонат області з легкої атлетики серед учнів ДЮСШ МОН.
В цих змаганнях брали участь і вихованці районної ДЮСШ «Колос».
На дистанції 800 м серед юнаків 2004-2005 р.н. Владислав Єрко з результатом 2.09.8. став чемпіо

ном області, виконавши норматив П дорослого розряду.
На цій же дистанції Валерій Коленіченко посів 4 місце (І юн.), Віталій Троценко на 9 місці (ІІІ юн.),

Нікіта Григорук (до речі, він 2007 р.н.) - 11-й.
Серед юнаків 2002-2003 р.н. Артур Береговий посів 8 місце (І ІОН.). "'., r

На дистанції 1500 м серед юнаків 2004-2005 р.н. переможцем став Владислав Єрко. Валерій Ко
леніченко посів 5 місце (ІІ-юн.), Віталій Троценко та Нікіта Григорук на цій дистанції зайняли 8 - 9
місЦS! (ІІІ ІОн.). СеРs!д юнаків 2002-2003 р.н. 11 місu~ Amvoa Беоеr_QвоLо_СІІ:юн.J_Владисnав~Єоко



ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР СКЛЯНИХ ПІСКІВ"
вул. Партизанська, 31, с. Олешня, Ріпкинський р-н, Чернігівська обл., 15030, Україна
тел./факс: (04641) 31-228, тел. (04641)-46-625, E-mail: sand@pksp.com.ua
р/р 26009415081 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805,
ЄДРПОУ 22830723,Інд. податковий номер 228307225172,No свідоцтва 33705981

від « 1 б» травня 2019 року с. Олешня

АКТ No2

Пророзміщення або оприлюднення
Оголошення про початок громадського обговорення та
Звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження
факту та дати розміщення або опришоднення ТОВ «Папернянський кар'єр скляних
пісків» «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу

-. на довкілля» комісією у складі: виконавчого директора ТОВ «Папернянський кар'єр
.; скляних пісків» Кушика А.С., головного інженера Шевченка В.І., гірничого

інженера Бреня В.В. 16 травня 2019 року проведено розміщення з фото фіксацією на
дошці оголошень Горностаївської сільської ради «Оголошення про поч_аток
громадського обговорення звіту з оцінцки впливу на довкілля Папернянського
родовища кварцових пісків в Ріпкинському районі Чернігівської області» для
громадського обговорення звіту з громадськістю.

Звіт з оцінки впливу на довкілля Папернянського родовища кварцових пісків в
Ріпкинському районі Чернігівської області розміщено в приміщенні Горностаївської
сільської ради.

---~~~__Кушик А.С.
·.,

Шевченко В.І.

________ Брень В.В.
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ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР СКЛЯНИХ ПІСКІВ"
вул. Партизанська, 31, с. Олешня, Ріпкинський р-н, Чернігівська обл., 15030, Україна
тел./факс: (04641) 31-228, тел. (04641)-46-625, E-mail: sand@pksp.com.ua
р/р 26009415081 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805,
ЄДРПОУ 22830723,Інд. податковий номер 228307225172,№ свідоцтва 33705981

від «16» травня 2019 року с. Олешня

АКТ NоЗ

Пророзміщення або оприлюднення
Оголошення про початок громадського обговорення та
Звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження
факту та дати розміщення або оприлюднення ТОВ «Папернянський кар'єр скляних
пісків» «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу

.на довкілля» комісією у складі: виконавчого директора ТОВ «Папернянський кар'єр
./., скляних пісків» Кущика А.С., головного інженера Шевченка В.І., гірничого

інженера Бреня В.В. 16 травня 2019 року проведено розміщення з фото фіксацією на
на· адміністративній будівлі ТОВ «Папернянський кар'єр СКЛЩІИХ пісків»
«Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінцки впливу на
довкілля Папернянського родовища кварцових пісків в Ріпкинському районі
Чернігівської області» для громадського обговорення звіту з громадськістю.

Звіт з оцінки впливу на довкілля Папернянського родовища кварцових пісків в
Ріпкинському районі Чернігівської області розміщено в приймальній директора.

---~=--__ Кущик А.С .

..
Шевченко В.І.



ТОВ"Паnернвнський
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ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

«Розробка Папернянського родовища пісків кварцових»
(вид планованої діяльності)

ресстро иійна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019312983

Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Горностаївка, вул. Першотравнева, 86
(місце проведення громадського слухання)

від І І червня 2019 року с. Горностаївка

Присутні:

У•1:к1111к11 громадських слухав
;10 цього прот-околу.

Порядок денний:

І. Оголошення головуючого. порялку лен но: о та регламенту громадських слухань.

у кількості _L осіб згідно і-з журналом (аідо:\1істю) рсгстрації учасників. що є нсвідємним податком

-· Доповідь субєкта господарювання іцоло »ланованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

"'. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).
"'. Підбиття підсумків. інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття

J ромадських слухань.

І. Оголошсння головуючого. порядку ленного та регламенту громадських слухань.

І



Слухали:
'1. Головуючого, який повідомив, що згідно -з Порядком проведення громадських слухань у процесі оціики впливу на довкілля,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N!:! 989, він уповноважений головувати на громадських
слуханнях.

2. Головуючого, який розяснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій
громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

". Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий
регламент:

на вступне слово головуючого - ДО 5 хв.:
на доповідь суб'єкта господарювання - до ,/Охв.;

на кожну 3 __ співдоповідей - до.:::._ хв.;
відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до ..5" хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні - до-=- хв.:
на інші виступи В обговор~нні - до -3- хв.;

11а підбиття підсумків та закриття слухань - до ..j- хв.
- - -

2. Доповідь суб'єкта госполарювання щодо планованої діяльності га її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

лухапи:
І. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

/f1&4 /4~ _,ІЬ~- ~?/Ua"; /«#q'.47 7774~ ~К{#&c//#A'Rd

(прізвище, ім 'я, no батькові, посада)



2. Доповідь іншого учасника

ізвшме.ім-'1!

.·
повідь іншого учасника

(прізвище. імя, по батькові, посада)



3. Запитання та відповіді .1.1u доиовідачів (ресстрації підлягають усі з.иіитаин» незалежно від того. відповідь надасться безпосередньо на
громадських fЛ)'хання., ч1, у письмовій формі після їх завершення)"

Запитання до доповідачів (і1 зазначенням особи. що їх подає)

І.

Відповідь. якщо надавалася
{із зазначенням особи. що її надає)

11



-- . - -- - г - - , - -
№ Зауваження, пропоз~щія (і3 зазначенням особи, що їх поцаг) Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)

- -
--------

_/"'~ -

( ь у·

r_ Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та

закриття громадських слухань.



До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на _J_ арк.

2. Журнал (відомість) рсєстрації виступів учасників громадських слухань на о(, арк.
"1_ Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та лропозицій, LІЮ надійшли протягом громадських слухань, на_L арк.

4. І Іисьмові зауваження те-пропозиції. що надійшли про гягом громадських слухань, на-=- арк.

5. Вілповілі субєкта господарювання на запитання. надані після громадських слухань, на-----==- арк.

~ 6:Аул·іо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий
(підпис)

~/@ /.~
(прізвище та ініціали)

*- Факт вілсутносі і зяувпжснь ЛІ п рогюишій фіКС)СТЬСЯ )' розділі J протоколу.

6"1
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',
ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)

реєстрації учасників громадських слухань щодо

«Розробка Папернянськоrо родовища пісків кварuових»
(вид планованої діяльності)

реєстра~(1и11а справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу ,ю довкілля № 2019312983

Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Горностаївка, вул. Першотравнева, 86
(місце проведення громадського слухання)

від 11 червня 2019 року с. Горностаївка

І Прізвище, ім'и, Рік
по бнтькові (для фі щ•1111іх осіб) ня роджсн пя Конта 1-:т1111 і-і

Адреса реестрації або фактична адреса
S!_І або прізвише, імя , по батькові (для телефон

11ро·ж11щ111111-1 (д.1я фіз11ч1111х осіб) або адреса Підпис": l прелєтавпика і наймснуваппп . -фізнчптт_х- -- . ---- -- . міспезиаходжсппи (Діf-Я юр-1-(ДІJ"f.П-НХО~іб~-- - .
_._

- - . '
(для юридичних осіб) осіб)

7t;::?С/и t/dfq;,&&...
<

J.
jto/EJ
vtZИ/"t:1{/ "рІ'Іt/t.e

, -

~~
Іі

сі. :J_,t . чд-

/JoJJJff ~1д11Іпо~
о

І
І

* Пі,ІІІІІС ()('(){.11, 1110 лає II Ou~ на ОІІJ)(І!ІІ,) пврсональни , .1<11111.\ вілиовілио до З;ІКОІІ) Уh.'JНІЇНІІ "Про ІіІХІІСТ персональни х да1-111х".

І



І
І ·. Прізвище, і,,,1'я1 Рік

по ба П">КОІ}і (для фізпчпих осіб) народження Коитактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

N~ або пр із ви ше, і,,11я1 по батькові (для телефон
проживанпп (для фіз11ч1111х осіб) або адреса Підпис*

представника і найменувания фіз11ч1-111х місцсзиаходження (для юридичних осіб)
(для ІОРИДІІЧНІ--ІХ осіб) осіб)

Cfo/uf/1:/2 rtиft/2

J. /JPvW!u_~Ull
І

РаиtfrJ,ІeJ~ t!I )

IJ. f?Nl(J!і / /1/G
W(/ хе/і)&І1i1tG

С------,

ІІ
. s. І ~~-ч,,/4и ~- - - - --=-- -- _,. --~-----;о,, ·-- ---- .•. --::: ..,. --- - ... ·•·· .. - ______, - ----- - ---- ··- __ ::..- ____

- - -- -· ..

~СЦ'~~ ·- "
~а/,ц;?~tf'?{.-Z,

6, ~а:,,6~
./t1fZ-?r?~
~~~

.

~-----
І І -----------І---
І

'



* Пі.r11111с особи. що чає }ГОД"' 11~1 обРООІС\' І!С))СОЮІ.111,ІІ!І\ 1;111!1'1: 1.1ід1101.1і11110 ло 3;11,011у Укр,\Ї\111 "Про гихис г 11е[}СО11альн11>,: Д,НІ11':'(".

Прізвище, ім'я,
1111 бнтьконі (1t.1я фізичних осіб) або

пр із ви ше, Ї,'1'Я, ПО баТЬКОІ3Ї
П релста ВІІІІ Ю:1 j Ш11\МЄН)'ВН !ІНЯ (для

юпицичних осіб

Рі1,
пароджеинп

(для
фі'3І11·111 ИХ

осіб

Кпн-га ктний
телефон

Адреса rсєстрації або фактичиа адреса
проживан ня (цля фізичних осіб) або

адреса .,1ісцезт1ходжс1-11-н1 (для
юридичних осіб)

Підпис"

Головуючий
(підпис)

* Пі.ІПІІС особи, ІUО ляг ІГО!t) Н:-1 обробк, 11ерсо11а.11,1111х ,1;11111\ ві.шов ідио ;10 з~1..-011у УК[НІЇІ!lІ "Про 1а~11е1· пєрсоняльних цаних".

(прізвище та ініціали)



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

<<Розробка Папернянськоrо родо.виша пісків кварuових»
(вид планованої діяльності)

реєстрпиійна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019312983

Чернігjвська область, Ріпкинський район, с. Горностаївка, вул. Першотравнева, 86
(місце проведення громадського слухання)

від І І червня 2019 року с. Горностаlвка

N!!

з/п

Прізвище, ім'я,
1ю батькові (,-tлн фіз11ч~-шх осіб) або прізвище, ім'я,

по ба1·1,1,011і представника (д.ГJЯ юпидичних осіб
Посада/ яайменувания юридичної особи Підпис"'

* ГІі...11111с особи, шо .нн 11 o..::ty 11а обробку 11сrсо1н1:1ь1111:-. ,:1;11111, відпов ілпо до Закону Украї1111 "Про захист персональних даних'.

/



No
з/п

Прізвище, ім'я,
110 бятькові (длн фі гич пих осіб) або прізвище, i.\J'H,

nu батькові ГІЕ_СLtСП\ВІШІ,а_{длs1 іоридичиих осіб)

Посада / mti1.,1c11yua1111s1 ІОрид11<111ої особи Підпис"

Головуючий
(підпис)

,~д~
(прізвише та ініціали)

* П ілпис особи, 1110 лаг з1·01t) 11а обробку лерсо11а.11,1111х-.1н1111, 11іп11011і.1110 .10 За1,011у У h"р11ї1111 "П ро га хнс 1 персональних аа 1111 х".



)f(УРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реестрації письмових зяуважен ь та пропозицій, що надійш.пи

протягом громадських слухань

«Розробка Іlапернянськоrо родовища пісків кварцових»
(вид планованої діяльності)

peccmpm{iйua справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019312983

Чеоніrівська область, Ріпкинський район, с. Горностаївка, вул. Пеµшотравн б
(місце п ровсден ня громадського слухання)

від 1] червня 2019 року
с. Горностаївка

Прізвищс, і,1'н, 110 бат1,J;оnі (для фізичних осіб), а I а кож 11аі1~1с11ува1111я (
осіб) особи, шо 110.~ас 1111с1,~1ові "J:1ува·,f,с1111я і 11ропо.нщії

Загальна кількість
аркушів

Підпис"

Головуючий ~-
(ПідПІІС)

;, Підпис 01:0611. що ,1<1< 1ro.·1) 11;1 оброб1~~ 11срсо11.1.11-.1111:,. ,1а1111, 1.1і.111011і.1110 ..10 ЗакОІІ) У1,11,1ї1111 "Про за х ис : 11erco11aJ1ь1111\ да1111,".

j


