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ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»
вул. Козацький шлях, буд. 135, м. Носівка,17100

.d'i t}?. dl)/P
(дата видач і)

(номер звіту про громадське обговорення)

ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Розробка Носівського-2 родовища суглинків І черга розробки,

розташованого у Носівському районі Чернігівської області»
·,-

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

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019533552.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу на

ДОВКІЛЛЯ.

Планована діяльність: «Розробка Носівського-? родовища суглинків І черга
розробки, розташованого у Носівському районі Чернігівської області».

3. Назва суб'єкта господарювання.
ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»
4. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів

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

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

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

5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
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територіального органу з оцінки впливу на довкілля 03 травня 2019 року.
5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки

впливу на довкілля планованої діяльності із розробки Носівського-2 родовища
суглинків І черга розробки, розташованого у Носівському районі Чернігівської
області (далі звіт з ОВД) оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 18 червня 2019
l2Q&

5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з оцінки
впливу на довкілля 18 червня ?О 19 року.

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

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«Носівські вісті» від 14 березня 2019 року №.1 І 1 (9608) та «Гарт» від 14 березня
2019 року No 11 (2919), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Носівські вісті» від 13 червня 2019 року № 24 (9621) та
«Гарт» від 13 червня 20 І 9 року № 24 (2932), копії яких додаються до цього звіту.

6.3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 03 травня
2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Носівської міської ради
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

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

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .
розміщувалися у місцях доступних для громадськості:

6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з І 8 червня 2019 року розміщено у приміщенні уповноваженого. . .територіального органу з ошнки впливу на довктлля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

адм11-11стративно-територіальної одиниці, що може зазнати впливу планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з О ВД з 13 червня 2019 року розміщено у приміщенні Носівської
міської ради за адресою: вул. Центральна, 20, м. Носівка, Чернігівська область.

6.5.3. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої діяльності.
Звіт з ОВД з 13 червня 2019 року розміщено в адміністративнШ будівлі

ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» '
7. Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на адресу. . . .уповноваженого територіального органу з ошнки впливу на довкілля зауваження 1... . .
пропозицц від громадськості не надходили.

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

що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з 03 травня
2019 року по 30 травня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 18 червня
2019 року по 23 липня 2019 року.
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9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з О:ВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до уповноваженого територіального

. .
органу з ошнки впливу на довкілля не надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
планованої діяльності заплановане на 05 липня 2019 року в приміщенні Носівської
міської ради за адресою: 'вул. Центральна, 20, м. Носівка, Чернігівська область,

. ' .громадськість не з явилась, про що складено акт про неявку представників
громадськосп.

І О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
п2_отягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.
No Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), Зміст Інформація про розгляд"
№ а також найменування (для юридичних осіб) зауваження чи
л/тт особи, що подає зауваження і пропозиції пропозиції

- - - -

* І іисьмові зауважсния і пропозиції. 11.10 налійшли протягом строку громалського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під час
громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та ле саме у висновку з ОІЗД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгруитуванням причин відхилеиня).

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

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

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

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

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

... . . .пропозицц 1 зауваження від громадськосп не надходили;
12.3. Акт про неявку представників громадськості гцд час проведення

. . .
громадських слухань у процесі ошнки впливу на довкілля.

Начальник відділу моніторингу та. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохорон.них. .
програм та оцшки впливу на довкшля
(керівник структур: гого 11ілрощіJІу J опінки ·,
впливу на .ювкілля уповнонажсиого оргаиу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(«срівник уповноваженого територіальі юго органу)

(пілпис )
В. ГАН)КА

(ініціали, прізвище)

К. САХНЕВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище)



Не в силі Бог, а в правді!

Чернігівськніі
обласний тижневик
Засновано
7 червня 1921 року

№ 11 (2919)
14 березня 2019 року

Тнраж52639
Рекомендована. gіна - 5 rрн.

- На вулиці А. Галушки живуть мої батьки, а ми з дітьми мешкаємо
на сусідній. Скільки себе пам'ятаю, на тій вулиці завжди була грязь, ас
фальту там ніколи не бачили. r'рунтовудорогу постійно чимось підсипа
ли, але іекоіо, як наробили зараз, не пригадую. У понеділок, 4 берез
ня, я звернула з асфальту на батьківську вулицю й остовпіла: була заси
пана горами цегли й уламками бетонних плит, усе це - впереміш із зем
лею, битим склом і ще казна-чим, - розказує 35-річна Наталія Суди
ко. Саме вона зробила це красномовне фото.



ПІ] РЕКЛАМА № 11, 14 березня, 2019 рік РЕКЛАМА В ГАЗЕТІ «ГАРТ» - тел.: 67-78-89, 067-916-78-89

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. ТОВАРИСТВО З ОБМЕ
ЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ •Чернігівська будівельна кераміка•, код згідно з ЄДРПОУ 32319814, інформує про
намір провадити плановану діяльність та оцінку 11 впливу надовкілля. Інформація про суб'єкта господарювання.
Юридична адреса: 17100, Чернігівська область, Носівський район, місто Носівка, вулиця Кобиський Шлях, буд.
135. Планована діяльність, П характеристика, технічні альтернативи. Розробка Носівського-2 родовища суглин
ків. І черга розробки, розташованого у Носівському районі Чернігівської області. Технічна альтернатива 1. Корис
на копалина - суглинок. Суглинки Носівського-2 родовища відносяться до корисних копалин місцевого значен
ня. Система розробки транспортна відкритим способом з паралельним переміщенням фронту робіт і зовнішнім
відвалоутворення з паралельним утворенням розкривних порід. Технологічна схема добувних робіт включає
екскавацію корисної копалини і перевезення до місця використання автомобільним транспортом. Розробка та
вантаження суглинків проводиться безпосередньо із цілика в автотранспорт. Виконання добувних робіт при
йнято екскаватором JCB-160, транспортування автосамоскидами КрАЗ-256, допоміжне устаткування - бульдо
зер Т-130. Технологічна схема розкривних робіт включає екскавацію розкривних порід {(рунтово-рослинний шар
і м'який розкрив) екскаватором JCB-160 і перевезення автосамоскидами КрАЗ-256 у внутрішній відвал для ре
культивації відробленого простору. Режим роботи з видобування та розкривних робіт сезонний, 120 днів за рік в
одну зміну. Після завершення видобування виробпеиий кар'єр рекультивується під сільгоспугіддя. Технічна аль
тернатива 2. Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробкусуглинків однимуступом роторним екс
каватором. Зважаючи на неможливість підключення екскаватора до електричної мережі, а також недопущення
збільшення собівартості продукціі, в подальшому технічна альтернатива 2 не розглядається. Тобто технічна аль
тернатива 1 є найбільш ефективною для забезпечення сировиною виробничих потужностей підприємства. Міс
це провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1. На північно-східній околиці м. Носівка Носівського району Чернігівської області;
обласний центр м. Чернігів розташований на відстані 90 км від родовища. Місце провадження планованої ді
яльності: територіальна альтернатива 2. Інші територіальні альтернативи планованої діяльності не розгляда
ються, оскільки кар'єр з видобування корисної копалини розміщується в межах площі гірничого відводу та спе
ціального дозволу на користування надрами №3648 від 31.12.2004 року; Акт, що засвідчує надання гірничого
відводу, видано рішенням Чернігівської обласної ради № 35-12/VII від 28.03.2018. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності. Гірничодобувна галузь району представлена підприємствами з виробництва це
гли. Планована діяльність спрямована на видобування суглинків, придатних для виробництва цегли на вироб
ничих потужностях ТОВ •Чернігівська будівель11а кераміка», збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Загальні технічні характеристики, утому числі п~раметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо). Всього на родовищі затверджено балансових запасів у кількості 1635,7 тис. м'. За
лишок запасів на 01.01.19 р. складає 1583.0 тис. м'. Кількість запасів I-ї черги розробки родовища складає 90

., тис. м3. Площа гірничого відводу складає 3,27 га. Продуктивність видобування корисної сировини (суглинок)
-188.З м' за добута 22.59 тисячі м3у щільномутілі за рік. Розрахунковий строк видобування I-ї черги розробки
- 4,0 роки. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи
1. Екологічні обмеження на рівні технології виконання видобувних робіт: окреме зняття та зберігання рослинно
го шару грунту; обмеження обсягів утворення відходів; рекультивація земельної ділянки після завершення ви
добування корисної копалини та повернення в сільськогосподарське користування; обмеження обсягів викидів
забруднюючих речовин; обмеження обсягів забруднюючих речовин у стічних водах; на рівні запланованої ви
робничої діяльності: обмеження експлуатаційних запасів корисної копалини (суглинку); обмеження границь
гірничого відводу в межах спеціального дозволу на користування надрами. Санітарно-епідеміологічні обме
ження: обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; обме
ження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах; обмеження рівнів шуму та ві
брацій. Містобудівні обмеження: обмеження мінімальних відстаней між кар'єром та існуючими об'єктами; об
меження щільності і зонування території; обмеження протипожежних розривів. Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається. Щодо територіальної альтернативи 1. Санітарно-епідеміологічні обмеження. Обмеження мі
німальних відстаней від меж кар'єру до житлової забудови, які встановлюються відловідно до Державних сані
тарних правил планування та забудови, які затверджені Наказом Мінохоронздоров·я від 19.06.1996 № 173 (зі
змінами) п. 5.5. -Розміри СЗЗ для промислових підприємств та іншихоб'єктів ... слідвстановлювати щододіючих
санітарних норм з підтвердженням достатності розміру зони за •Методикой расчета концентраций в атмосфер
ном воздухе врецньх веществ, содержащихся в ввбросах предприятий- ОНД-86, з урахуванням реальної сані
тарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та ін.), а також даних ла
бораторних досліджень щодо аналогічних діючих підприємств та об'єкпв-. Щодо територіально! альтернативи
2. Не розглядається. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо тех
нічної альтернативи І. Виробничадіяльність з видобування корисної сировини (суглинку) базується наданих гео
логічного кооперативу -геос-, яким у 1990-1991 роках виконана остання дорозвідка родовища та складений від
повідний звіт «Отчёт производственно-геологического кооператива •Геос• о геопогоразведочньх работах,
провеценньх в Носовском районе Черниговской области УССР в 1990-1991 годах-. За матеріалами звіту немає
потреби у еколого-інженерній підготовці і захисту території. Щодо технічної альтернативи 2. Інші технічні альтер
нативи планованої діяльності не розглядаються, тому еколого- інженерна підготовка і захист території не перед
бачаються. Щодо територіальної альтернативи 1. Запланована виробничадіяльність розміщується на території,
що не підтоплюється, несприятливих природних і антропогенних явищ, зміни інженерно-геологічних умов не
прогнозуються, тому еколого-інженерної підготовки і захисту території не потребує. Щодо територіальної аль
тернативи 2. Інші територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються, тому еколого- інженерна
підготовка і захист території не передбачаються. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо
технічної альтернативи 1. Сфери впливу- соціальне середовище і навколишнє природне середовище. Соціаль
не сеоеаовише в частині пеосонапу зайнятого в процесі видобування корисної копалини; збільшення надхо-

середовище - втручання в геологічне середовище в процесі видобування корисних копалин, виконання роз
кривних і видобувних робіт, порушення гідрологічної структури гірничого масиву та вилучення корисної копали
ни; на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин газоподібних і пилових викидів (парів бензину,
вуглеводнів фракції С,

2
-С,

9
, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану),

що надходитимуть в атмосферу роботи експлуатації та працюючих двигунів будівельної, кар'єрної та автотран
спортної техніки, на клімат та мікроклімат - відсутній; на водне середовище - утворення господарських, по
бутових та зливових стоків; на техногенне середовище - відсутній; на соціальне середовище - не впливає; на
рослинний та тваринний світ - відсутнійнь; на (рунт-у межах дозволених рівнів; утворення відходів за рахунок
технічного обслуговування техніки тажиттєдіяльності персоналу, що будуть передаватися на утилізацію. Щодо
технічної альтернативи 2. Збігаються з технічною альтернативою 1. Щодо територіальної альтернативи 1. Сфе
ра, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території здійснення планованої діяльності на
території Носівського району Чернігівської області. Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається.
Належність планованоїдіяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати зна
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3
Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкіппя-). Планована діяльність належить до другої категорії видів ді
яльності та об єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відпо
віднодо статті 3, пункту 3, підпункту 3 ЗаконуУкраіни «Про оцінку впливу нацовкіпля- № 2059 від 23травня 2017
року. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна
чного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелікдержав, довкі.п,ля яких може зазнати значно
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав для здійсн13ння оцінки транскордонного
впливу надовкілля немає. Планований обсягдослідженьта рівеньдеталізації інформації, що підлягає включен
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до статті6 Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкіппя» з
урахуванням сфер, джерел та видів можливого впливу на довкілля. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості. Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати зна
чний вплив на довкілля, а отже підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украіни «Про оцінку
впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господа
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана
ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення,
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим орга
ном мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абза
цом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планова
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує
недопустимість провадження планованоїдіяльності та визначає екологічні умови ії провадження. Забороняєть
ся розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про
провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро
мадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже
ним органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяль
ності, а також узяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення зві
ту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. Громад
ське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом
трьох робочихднів з дня іх отримання). Особи, які надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку іх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обфунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівнtJ деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включа
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до за
конодавства рішенням про провадження цієї планованої діяльності буде: документ дозвільного характеру у
сфері господарськоі діяльності згідно із ЗУ -Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господар
ськоі діяльності» (Відомості Верховноі Ради Украіни (ВВР), 2011, № 47, ст.532); право на користування надрами
згідно зі статтею 15 та реалізацією проекту «Розробка носівського-й родовища суглинків, розташованого в
Носівському районі Чернігівської область, згідно зі статтею 48 ЗУ «Про надра- (Відомості Верховноі Ради Укра
іни (ВВР), 1994, № 36, ст.340). Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу до-·
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, роз
ташованої з~ адре??~~~-4_9_9.0,}~:..Чернігів, npocne;<т М~_РУ, 1-tел~ктро~~~~_РЕ:_Са- E-mail: deko post@co,oov.ua:



що не nідтоnлюється, несприятливих природних і антропогенних явищ, змIни інженерно-геолоі ,чмnл умvо ""
прогнозуються, тому еколого-інженерної підготовки і захисту території не потребує. Щодо територіальної аль
тернативи 2. Інші територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються, тому еколого- інженерна
підготовка і захист території не передбачаються. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо
технічної альтернативи 1. Сфери впливу- соціальне середовище і навколишнє природне середовище. Соціаль
не середовище в частині персоналу, зайнятого в процесі видобування корисної копалини; збільшення надхо
джень до бюджету всіх рівнів. Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності: на геологічне

~ІІНПV"1ІVІ,_,.,,...,,.,.. ,.., ,-,...~-·-----,·- 1 ., ,Носівському районі Чернігівської області», згідно зі статтею 48 ЗУ «Про надра» (Відомост11jерховно1 І"'ади гкра-
їни (ВВР), 1994, № 36, ст.340). Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу до
слідженьта рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, роз
ташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; електронна адреса - E-mail: deko post@cg,gov.ua;
номер телефону- (0462) 674-872, контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.

оголошення

ТЕРМІНОВО ПОТРІ&НІ:
• АСФАЛЬТОБЕТОННИК, з/пп.-12000 rрн.

• ДОРОЖНІЙ РОБІТНИК
З АСФАЛЬТУВАННЯ з/пп.-10000-12000 rрн.

Окна, даерм от мастера Евген1111 Пе
троI11ча. Вwезд II доставка по облас
ти бесnлатно. Недорого. Тел.: 098-
825-45-50; 093-440-74-74; 050-882-
54-45 Саііт: viknaplast.com.

Вікна і двері 1ід майстра. Wвмдко,
икісно, недорого. Вікна метапоnпас
тмко1і, двері вхідні (метапоnластмко
Iі, метапе1і та металеві з дере1'ин11мм
накладками). Виїзд, доставка і обмір
безкоштовно. Тел.: 067-127-90-00.

Окна, дверм. В~.1езд по обпасти бе
сппатно. Работает государственная
программа 3нергосбережени11. Тел.:
063-20-00-380; 097-10-00-380. Виктор.

Куплю МОТОЦИКЛІ! МТ-12, К-750,
М-72, МВ-750/650 та нові запчасти
ни. Тел.: 067-880-93-50.

Знергосберегающие ппастиковь,е
окна, двери. Двери метаnличес
кие (Украина). В~.1езд по области бе
сппатно. Мастер Сан Сан~.1ч. Ten.:
063-255-17-16, 096-409-87-80.

РЕМОНТ

М'ясокомбінат закуповує телят, бмків,
корів за найвищими цінами. Доріз ціло
добово. Пере1езення. Тел.: 063-364-74-
82, 068-188-31-39.
3,lkyri 11 •J- порог о ВРХ (корів 61,1к1в)

Тел С68 ;52 ВО-10 066 В00 В9-04 В1·
ТJЛН1

Куплю будівлі під розбирання: це
гп11ні, залізобетонні, металеві (фер
ми, сараї, склади, заводи, підпри
ємства тощо). &удматеріаnи: цеглу,
плити з/б, wифер, фундаментні бло
ки, пінобnок, wnакобnок, газобnок,
ракуwн11к, металеві вироби та ін
wе. Розглянемо будь-11кі пропозиції.
Тел.: 097-45-38-119, 095-368-35-42.

---·--
Вікна, даері, нат11,кні степі. Швид

ко, 11кісно. Тел.: 093-78-79-291, 066-
28-55-100.

Продам дроIа твердой (акация,
клен, береза, дуб) и мягкой nород.
Тел.: 06_7-12!1_-92-29, 050-719-93-31.

(м. ЧериІns)
peanisyc nродукцію
на аиrідних умовах.
Та10 в нанвносуі фурuне
зерно, 1pyn1, оn1я, 11а1уха.

МОЖЛИВА ДОСТАВКА.
Заnроwуємо до сnіапраці

підприємці• no обnастІ.

Підприємство
у .м. Бахмач

ІН,ІФ)ІІЩj:fjфЩ•)Ц
воgіїв С,
категорій Е.

Деталі за тел.
067-502-69-10.

Іногороднім
надається житло.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
no Черниrоау,

0611асти III Укра11не,
8nаСС8JКІІро8+

1800кrrppa
.1093) 210 10 1G - ІU9ї1 726 7е З9

• іОБбІ 292 БО 60

Не забудьте назвати призовий код -16433
Дзвінки БЕЗКОШТОВНІ з мобільних і стац1онарних тепефонів

•..u V~ІІІІ~,. 8:00 до~ Тіnькм iJtA IIOIIИOJ'lttIOJІ..

'ТОВ сС-МЄЙЛ» є одни~ 1i Opra№a'fopie ма;жетинrоеоі АJІЩї «Золо~ Фонд~- Зма~ еергегь при• /$J
1 892 ООО_... АщіЯ PJ8 > 24.12 2018 р. no ЗО 12.2019 р. на осій териw.,і1 У""''"" В АJЩІІ мают• ГІ)ЗІО

І - - . - - - . - . - - . - . - . . . - - . - І~о:=~.,;;~~:,;.:~;:z:т~~~':":.'"'оаао,е 13
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Історія
української наци:
трагедія спалених
Козар

стор.З

осівські
Схід Сонця о 6 год. 13 хв.
Захід о 18 ~од.ОО хв.
Тривалість дня
11 zод.47 хв.
Перша чверть Місяця
14 березня о 12 год. 27 хв.

•

• Видасться із 3 січня 1932 року •

Не карай, Боже,
самотністю
на старість

стор.З -....-.. · ,., ,-~,.;iii;;""d,;,,i

•

Наближається
сокогін: секрети •
цілющого напою ~

J1Т81r:tl',
стор.В~ ..

14 березня 2019 року, №11 (9608)

r------------------,
Погода 1

ПЕРЕВАЖАТИМЕ:
ясна погода. Темпера- 1
тура повітря вночі ко- 1
ливетиметься від 2-З 1

морозу до З-5 тепла, вдень 7-15:
градусів з позначкою плюс.

Вітер Пд, Зх - 7-9 м/сек.
Магнітні бурі 1

16, 19, 21 березня. 1

------------------~

'- ,-.. ,1

Громадсько-політична газета Носівського району Чернігівської області

О Услід за подією

Ііа Масnя1-1у весеn
весна 1-1е за&арn

-

Уваrа: n••ма •••••
21 березня 2019 року за телефоном 2-10-32 із

1 О.ОО до 11.00 відбудеться пряма телефонна лінія з на
селенням територіальної громади секретаря Носівської
міської ради НЕДОЛУГИ Людмили Миколаївни.
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ОГОЛОШЕННЯ
14 березня 2019 р. Носівські вісті]

ПЕРЕТЯЖКА
ТА РЕМОНТ

м'яких меблів, кухон
них куточків, стільців

та комп'ютерних
крісел.

Тел. (093) 671-99-04,
(068) 907-14-51

Станіслав.

НОСІВСЬКИЙ
РСТКТСОУ

проводить набір
слухачів на курси

водіїв за категоріями
А, В, С, Д, Е, СЕ.

Тел.: 2-15-42,
(()96)658-31-88.

ДРОВА: пиляні, рубані,
щебінь, відсів, перегній.

Тел. (098) 615-05-67.

Г ДОШКА:- брус-а:;;;:;.а7к'и:1
!двері, вікна, кухонні ту~боч-1

І
ки, столи, табуретки,_ п~жка, І
паркани, дошка для п1длоги,

І
туалети, внутрішні східці. І

Адреса: м. Носівка, вул.
Вокзальна, 12.І Тел. (068) 235-47-45 І

L __ ~н~ніна).__ ...І

ПРОДАМ
ДРОВА.

З доставкою.
Тел. (098) 751-33-40.

ПЕРЕТЯЖКА
та ремонт

м'яких меблів.
Тел~(Об8) 940-90-52.

ПРОДАМ: гранвідсів, щебінь - все через ваги, це
мент, бетон, тюковану солому, паливні брикети,
паnети. Ціна договірна.

послуги навантажувача фронтального Т-150.
Тел. {098) 270-07-27.

Вічна
Адміністрація та профспілковий комітет КЛПЗ

«Носівська районна лікарня ім. Ф. Я. Примака» вислов
люють щирі співчуття водію М. Г. Нечепі з приводу тяж
кого горя - смерті матері Євдокії Михайлівни.

ПОМИНАЕМО
ПАВПЕНКО Мuкопа Ма1оваіі1вu11

(17.05.1982-13.03.2013)
Шість років світлої пам'яті

Тн знаєш, енну, скоро зацвітуть сади,
Тополі пахнутимуть і горітиме кульбаба,
А тн на нас лиш дивишся згори
І рай земний тебе уже не вабвть.;
ТИ знаєш, снпу, чекаємо врожай,
Щоб впшні вбрались у розкішні шатп.

а пвийпша, vже мооозам коай••.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Чернігівська будівельна кераміка•
код згідно з ЄДРПОУ 32319814
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впли

ву на довкілля.
•Інформація про суб'єкт господарювання
Юридична адреса: 17100, Чернігівська область, Носівський район,

місто Носівка, вулиця Кобизький шлях, буд. 135
•Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернати

ви.
Розробка Носівського-2 родовища суглинків І черга розробки, розта

шованого у Носівському районі Чернігівської області.
Технічна альтернатива 1.
Корисна копалина - суглинок. Суглинки Носівського-2 родовища від

носяться до корисних копалин місцевого значення. Система розроб
ки транспортна відкритим способом з паралельним переміщенням
фронту робіт і зовнішнім відвал з паралельним утворенням розкри
вних порід.
Технологічна схема добувних робіт включає екскавацію корисної

копалини і перевезення до місця використання автомобільним тран
спортом. Розробка та вантаження суглинків проводиться безпосе
редньо із цілика в автотранспорт. Виконання добувних робіт прийнято
екскаватором JCB-160, транспортування автосамоскидами - КрАЗ-
256, допоміжне устаткування - бульдозер -Т-130.
Технологічна схема розкривних робіт включає екскавацію розкри

вних порід (грунтово-рослинний шар та м'який розкрив} екскавато
ром JCB-160 і перевезення автосамоскидами КрАЗ-256 у внутрішній
відвал для рекультивашї відробленого простору.
Режим роботи по видобуванню та розкривних роботах сезонний 120

днів на рік в одну зміну. Після завершення видобування вироблений
кар'єр рекультивується під сільгоспугіддя.
Технічна альтернатива 2.
Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку суглинків

одним уступом роторним екскаватором. Зважаючи на неможливість
підключення екскаватора до електричної мережі, а також недопущен
ня збільшення собівартості продукції, в подальшому технічна альтер
натива 2 не розглядається. Тобто, технічна альтернатива 1 є найбільш
ефективною для. забезпечення сировиною виробничих потужностей
підприємства.
• Місце провадження планованоїдіяльності, територіальні аль-

тернативи.
Місце провадження планованоїдіяльності: територіальна альтерна

тива 1.
На північно-східній околиці-м. Носівка Носівського району Чернігівсь

кої області; обласний центр м. Чернігів розташований на відстані 90
км від родовища.
Місце провадження планованоїдіяльності: територіальна альтерна

тива 2
Інші територіальні альтернативи планованої діяльності не розгляда

ються, оскільки кар'єр з видобування корисної копалини розміщу
ється в межах площі гірничого відводу та спеціального дозволу на
користування надрами №3648 від 31.12.2004 року; Акт, що засвідчує
надання гірничого відводу видано рішенням Чернігівської обласної
ради № 35-12/VII від 28.03.2018.
•Соціально-економічний вплив планованоїдіяльності
Гірничодобувна галузь району представлена підприємствами по ви

робництву цегли. Планована діяльність спрямована для видобування
суглинків, придатних для виробництва цегли на виробних потужностях
ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка», збільшення надходжень до
бюджетів всіх рівнів.
•Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви
робництва тощо)
Всього на родовищі затверджено балансових запасів у кількості

1635,7тис. мз.
Залишок запасів на 1.01 .19 р. складає 1583.0 тис. мз
Кількість запасів І-ої черги розробки родовища складає 90 тис. м'.
Пnn111;:1 гіnничого віпвопм складає - 3.27 га.

редбачаються.
•Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічноїальтернативи 1
Сфери впливу - соціальне середовище і навколишнє природне сере

доШ1Ш,€,_
Соціальне середовище в частині персоналу, зайнятого в процесі ви

добування корисної копалини; збільшення надходжень до бюджету
всіх рівнів.
Коротка характеристика можливих впливи планової діяльності:
• на геологічне середовище - втручання в геологічне середовище в

процесі видобування корисних копалин, виконання розкривних та ви
добувних робіт, порушення гідрологічної структури гірничого масиву
та вилучення корисної копалини;

• на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин газо
подібних та пилових викидів (парів бензину, вуглеводнів фракції С12-
С19, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену,
парів пропан-бутану}, що надходитимуть в атмосферу роботи експлу
атації та працюючих двигунів будівельної, кар'єрної та автотранспорт
ної техніки,

• на клімат та мікроклімат - відсутній;
• на водне середовище - утворення господарських, побутових та

зливових стоків;
• на техногенне середовище - відсутній;
• на соціальне середовище - не впливає;
• на рослинний та тваринний світ - відсутнійнь;
• на грунт - в межах дозволених рівнів;
• утворення відходів за рахунок технічного обслуговування техніки та

життєдіяльності персоналу, що будуть передаватися на утилізацію.
щодо технічноїальтернативи 2
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальноїальтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на

території здійснення планової діяльності на території Носівського
району Чернігівської області.
щодо територіальноїальтернативи 2
Не розглядається.
• Належність планованої діяльності до першої чи другої кате

горії видів діяльності та об'єктів, які можууь мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті З Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»).
Планована діяльність належить до другої категорії q,,,дів діяльності

та об єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу довкілля, відповідно до статті 3, пункту З, підпункту 3 За
кону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- від 23 травня
2017 року.
• Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного

впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкіл
ля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

відсутні.
• Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа

ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

з урахуванням сфер, джерел та видів можливого впливу на довкілля.
• Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі

в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний

вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповід
но до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу
на довкілля - це процедура, що передбачає:

• підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на дов
кілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання,
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;

• надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
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І Тополі пахнутимуть і rорtтиме кульоаоа,
А ти на нас лиш дивишся згори
І рай земний тебе уже не вабить...
Ти знаєш, сину, чекаємо врожай,
Щоб вишні вбрались у розкішні шати.
Весна прийшла, уже морозам край .
..•Ще щось важливе мусила сказати .
ТИ знаєш, сину, все у нас гаразд,
Здорові, ситі. Чом rиівити Боrа?
Але так хочеться, щоб іще хоч раз
Таоя иоrа ступила до пороrа ...
Минає шість років, як немає з нами найдо-

рожчої людини - сина, чоловіка, батька і брата. Немає у світі слів,
щоб передати біль і гіркоту втрати, які горе залишило в наших серцях.
Скільки часу не мине, ти завжди будеш поряд із нами.

Просимо всіх, хто знав нашого Миколу Миколайовича, пом'янути
його добрим словом.

У вічному смутку мати, дружина, дочки і сестра з родиною.

БУЦАИ Оnексііі ВіmаnіііІВІЧ
( 15.03.1952-17.03.2018)

Рік світлої пам'яті
Без тебе і хата не та, і двір - сирота,
Обміліла родини вашої криниця.
А образ твій і душевна тевлота
Нам тільки уві сні присниться.
Не передати словами, як гірко і порожньо на

душі, як тяжко, рідний, без тебе. Важко вірити,
що ось вже рік немає поруч із нами дорогого
чоловіка, любого батька і дідуся. Не вірить
ся, що вже ніколи він не переступить поріг
рідного дому, не почуємо рідного голосу. Не
вистачає татової мудрості, напутнього слова,
теплоти його серця для внучки. Як хочеться хоча б раз побачити його,
почути його пораду і втішне слово...

Нехай земля тобі, любий наш, буде пухом і Царство Небесне. Із го
рем у серці голови схиляємо, сумуємо, любимо, пам'ятаємо.

У вічній скорботі дружина, діти, внучка, всі рідні.

СТЕЦЕНКО rавuна mеgорівна
(8.04.1945-16.03.2018)..-,---··ІРік світлої пам'яті

Запалена свічка згоріла дотла
І так, наче свічка, життя догорає.
Недавно матуся у домі була,
Сьогодні їі уже з нами немає.
Любила свій дім, повен ласки й тепла,
Ростила дітей, доглядала онуків,
Бажала усім і достатку, й добра,
Хотіла любов'ю весь світ огорнути.
Невтомно трудилась, як влітку бджола,
Та рано у коси вплелась сивина..•
Любила життя і жвлв як могла,
Та свічка життя догоріла дотла.
Минув рік, як завершився земний шлях нашої дорогої матусі, най-

кращої у світі бабусі і просто прекрасної людини. Була вона доброю
господинею, чуйною, доброзичливою. Скільки роботи встигли переро
бити натруджені мамині руки, завжди приходила всім на допомогу. Ми
тебе любимо, рідненька. Скільки б не минуло часу, тн завжди будеш з
нами. Хай над твоєю могилою світить сонце, жалібно співають пташ
ки, а на квітах буде роса - то пам'ять про тебе.

Спи спокійно, рідненька. Царство Небесне твоїй душі і вічна пам'ять.
У вічному смутку дочка Людмила, зять Олексій, внуки Вова і Коля;

дочка Ніна, зять Валентин, внуки Ангеліна, Богдан; син Олександр,
невістка Івля, внуки Юля і Саша.

рооництвс:1 ,uщu1Всього на родовищі затверджено балансових запасів у кіпькосп
1635,7 тис. м3

Залишок запасів на 1.01 .19 р. складає 1583.0 тис. м3

Кількість запасів І-ої черги розробки родовища складає 90 тис. м
3

•

Площа гірничого відводу складає - 3,27 га.
Продуктивність видобуванн~ корисної сировини (суглинок) 188.3 м

3

на добу та 22.59 тисяч м3 в щільному тілі на рік.
Розрахунковий строк видобування І-і черги розробки 4,0 роки.
• Екологічні та інші обмеження планованоїдіяльності за альтер-

нативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження
на рівні технології виконання видобувних робіт:
-окреме зняття та зберігання рослинного шару грунту;
• обмеження обсягів утворення відходів;
• рекультивація земельної ділянки після завершення видобування

корисної копалини та повернення в сільськогосподарське користу-
вання;

•обмеження обсягів викидів забруднюючих речовин;
• обмеження обсягів забруднюючих речовин у стічних водах;
на рівні запланованої виробничої діяльності:
•обмеження експлуатаційних запасів корисної копалини (суглинку);
•обмеження границь гірничого відводу в межах спеціального дозво-

лу на користування надрами.
Санітарно-епідеміологічні обмеження.
• обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речо-

вин в атмосферному повітрі;
• обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речо-

вин у стічних водах;
• обмеження рівнів шуму та вібрацій.
Містобудівні обмеження
•обмеження мінімальних відстаней між кар'єром і існуючими

об'єктами;
•обмеження щільності і зонування території;
•обмеження протипожежних розривів.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Санітарно-епідеміологічні обмеження.
- обмеження мінімальних відстаней від меж кар'єру до житлової забу

дови, які встановлюється відповідно до Державних санітарних правил
планування та забудови, які затверджені Наказом Мінохоронздоров'я
від 19.06.1996 NO 173 (із змінами) п. 5.5. «Розміри СЗ3 для промисло
вих підприємств та інших об'єктів ... слід встановлювати щодо дію
чих санітарних норм з підтвердженням достатності розміру зони за
«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вреднь1х
веществ, содержащихся в вьібоосах предприятий• ОНД-86, з ураху
ванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, особли
востей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та ін.), а також даних лабора
торних досліджень щодо аналогічних діючих підприємств та об'єктів•.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
•Необхідна еколого-інженерна підготовка ї захист території за

альтернативами:
щодо технічної альтернативи І
Виробнича діяльність з видобування корисної сировини (суглинку)

базується на даних геологічного кооперативу -геос-, яким у 1990-
1991 роках виконана остання дорозвідка родовища та складений від
повідний звіт «Отчёт производственно-геологического кооператива
«Геос- о rеологоразведочнЬІх рабатах проведеннях в Носовском рай
оне Черниговской области УССР в 1990-1991 годах».
За матеріалами звіту немає потреби у еколого-інженерній підготовці

і захисту території.
щодо технічної альтернативи 2
Інші технічні альтернативи планованої діяльності не розглядаються,

тому еколого- інженерна підготовка і захист території не передбача-
ються.
щодо територіальної альтернативи 1
Запланована виробнича діяльність розміщується на території, що не

підтоплюється, несприятливих природних і антропогенних явищ, змі
ни інженерно-геологічних умов не прогнозується, тому еколого-інже
нерної підготовки і захисту території не потребує.
щодо територіальної альтерна:rиви 2
Інші територіальні альтернативи планованої діяльності не розгляда

ються, тому еколого- інженерна підготовка і захист території не пе-
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а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;

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

• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення.У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до
пустимість чи обфунтовує недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без

оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля перед
бачає право і можливості громадськості для учасп у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на дов
кілля, 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 довкіл

ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцін
ки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також узяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголо
шенні про початок громадського обговорення.
• Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза

ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілляПротягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстрац1йний номер

справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино
му реєстрі з оцінк~впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлен·ня). Це значно спростить процес реєстрації та роз
гляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони

будуть розміщені в Єдиному реєстрі з ошнки впливу на довкілля та
передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з
дня їх отримання). Особи, які надають зауваження і пропозиції, своїм
пщписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або
обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, на
дані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли
ву на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з
ошнки впливу на довкілля.
• Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про проRадження даної пла-

нованої діяльності буде:
• документ дозвільного характеру у сфері господарськоі діяльно

сті згідно ЗУ «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності» (Відомості Верховноі Ради Украіни (ВВР),
2011, NO 47, ст.532);

• право на користування надрами згідно статті 15 та реалізації про-
екту «Розробка Носівського-2 родовища суглинків, розташованого
у Носівському районі Чернігівської області», зпдно статті 48 ЗУ «Про
надра» (Відомості Верховноі Ради України (ВВР), 1994, NO 36, ст.340).
• Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої

діяльно.сті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не-
обхідно надсилати до .
Департаменту екології та природних ресурсів Черніпвської обласної

державної адміністрації, розташованої за адресою· 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14. Електронна адреса - E-mail: deko_post@cg.gov.ua
Номер телефону (0462) 674-872.
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.



ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»
171 ОО, Чернігівська обл. м.Носівка, вул. Кобизький шлях, 135_

Вих.~о Jot
від «З» травня 2019 року

•

Голові Носівської ОТГ
Ігнатченко В.М.

Щодо розміщення Повідомлення про плановану діяльність

Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
. ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» розробляє Звіт з оцінки впливу на довкілля
Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга розробки в Носівському районі

· Чернігівської області.
Згідно з частиною З ст. 4 Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає.. . . . . .

ошнці впливу на довкшля, розміщуються на дошках оголошень органів місцевого
самоврядування або в інших громадських місцях на території, · де планується
провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує
доведення інформації до відома мешканців відповідної адмцпстративно
територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об'єкта, чи до
відгіовідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності,
та інших зацікавлених осіб.

. Керуючись ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», просимо Вас
розмістити Повідомлення про плановану діяльність ТОВ «Чернігівська будівельна
кераміка» щодо розробки Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга розробки на
дошці оголошень Носівської міської ради.

Додатки:
·1.. Повідомлення про плановану діяльність ТОВ

керам1ка». ·

Директор
. ТОВ «Чернігівська будівельна керамік

будівельна

икитенко О .М.

Ігнатченко В.М.
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ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»
171 ОО, Чернігівська обл. м. Носівка, вул. Кобизький шлях, 135

від «З» травня 2019 року ..
м. Носівка

AKT№l

Про розміщення 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 оприлюднення ТОВ «Чернігівська будівельна
. кераміка» «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на· .
довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»
Микитенка О.М., головного інженера 0д..л{911Jаухгалтера"-чt4'є.,t?f/З травня 2019
року проведено розміщення з фото фіксацією на дошці оголошень Носівської
сільської міської ради «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга 'розробки в
Носівському районі Чернігівської області» для громадського обговорення з
наданням зауважень і пропозицій до планової діяльності.
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_______ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично ге
нерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання) №:
2019533552 ~---(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Повідомляємо про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у
пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громад
ськості до планованої діяльності. 1. Планована діяльність Розробка Носівського-2 родовища суглинків І черга
розробки, розташованого у Носівському районі Чернігівської області. Кількість запасів І-ої черги розробки
родовища складає 90 тис. мЗ. Площа гірничого відводу складає - 3,27 га. Продуктивність видобування ко
рисної сировини (суглинок) 188.3 мЗ на добу та 22.59 тисяч мз в щільному тілі на рік. Розрахунковий строк
видобування 1-ї черги розробки 4,0 роки. 2. Суб'єкт господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО
ВІДАЛЬНІСТЮ -Черніпвська будівельна кераміка- Код ЄДРПОУ - 32319814 Україна 17100, Чернігівська об
ласть, Носівський район, місто Носівка, вулиця Кобиський Шлях, буд. 135 Телефон - + 0673663361 З. Уповно
важений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Департаменту екології та природ
них ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14; Електронна адреса - E-mail: deko_post@cg.gov.ua; Номер телефону (0462) 674-872, Кон
тактна особа - Ганжа Валентина Юріївна. 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді
яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Документ дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності згідно ЗУ «Про Перелікдокументів дозвільного характеру у сфері господар
ської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 47, ст.532); Право на користування над
рами згідно статті 15 та реалізації проекту «Робочий проект розробки та гірничотехнічноі рекультивації Но
сівського-2 родовища суглинків, розташованого у Носівському районі Черніrівськоі область, згідно статті 48
ЗУ «Про надра» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № Зб, ст.340). 5. Строки, тривалість та поря
док громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазнача
ється у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додатковоі інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на П думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обrрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронно
му вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються. Громадські слухання (перші) відбудуться 05.07.2019
року о 14:00 в _приміщенні - зал засідань Носівської міської ради за адресою: 17100 м. Носівка, вул. Цен
тральна 20 б. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформаціі щодо планованої діяльності Депар
таменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, розташовано; за
адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; Електронна адреса - E-mail: deko_post@cg.gov.ua; Номер
телефону (0462) 674-872, Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна (0462)67-79-14 Факс (0462) 67-78-13. 7.
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються заува
ження і пропозиції, та строки надання зауважень і препозицій Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Ми
ру, 14; Електронна адреса - E-mail: deko_post@cg.gov.ua; Номер телефону (0462) 674-872, Контактна особа
- Ганжа Валентина Юріївна (0462)67-79-14 Факс (0462) 67-78-13. Зауваження і пропозиції приймаються про
тягом 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 ді
яльності на 110 аркушах. Об'єкт відноситься до таких, що мають вплив на довкілля. Санітарно-захисна зона
- витримується. 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті б цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка», за адресою: 17100, Чернігівська область, Но
сівський район, місто Носівка, вулиця Кобиський Шлях, буд. 135 Контактна особа - Русейнов Рустам Ілгаро
вич Телефон 067-366-33-61 Носівська міська рада, за адресою: Центральна вул. 20, Носівка, Чернігівська,
17100 - з 13 червня 2019 року; Контактна особа - Кононенко Олександр Петрович Телефон 067-277-94-30.

пропонує оригінальні запчастини
ДІІ'"°• 11 •IIIWl8
ІОП8ЬІІІО ••'-па.

Оригінальні запчастини.
~оставка техніки

на ремонт та з ремонту_
Сервісний центр «ДТЗ»
м.Чернігів,вул.Мазепи,57-Г.

Тел.(0462) 610-497,
672-016, 096-539-47-1 о,

093-973-37-20

Доставка тракторів 6ежоwтовна
ЦІНИ НИ>КЧІ, НІ>К В ІНТЕРНЕТІІ

База сІгтехніки: м. Чернігів, вул.Мазепи,буд. 57-Г.
Тел.: (0462) 67-20-16, 610-497. 096-539-47-10, 093-973-37-20

АКЦІЯ НА МОТОКОСИ!.

СКАЖІТЬ
НІ

ПІДРОБКАМ

14 июня - полгода, как перестало биться серце нашего любимоrо nanьi и мужа
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ОХРИМЕНКО

из Черниrова.
Jloт уже полrода, какне слwшно Междунебомлазурн11111 и черной Зе/ІІЛей,

rолоса родноrо, Между счастьем и болью,
Не ВИДНО до6рь,х, МІІЛЬ/Х rлаз. между МНОЙ и тобой.

,:11/чем судьба бwла жестока? nолwхают зарниць,, и стонутдожди,
Какрано ть, ушел от нас. Скриком раненой птиць, уноспс11 дни.••

,Обречена на вечнь,е печали, Без оrлІІДІ(ІІ ••• Без права о чем-то спросить,
Испить страдань11 суждено додна. Без надежд111 услwшать:

,Любовь существовать не перестанет, а какдальше жить?
Лрости, что II те6!1 пережила. Не залечит мне рань, свпа11 вода,
Я в туманную вечность отпустила те6111 Свечи rаснут, ynf)flмo сжиrа11 себ!І.
И теперь бесконечность И торопитс11 врем11 мою душу лечить,

между нами леrла. Только лекаf)fІ нет, чтобw боль облеrчнть.
Любими помним -жена, дочь и СЬІН

14 червня - півроку, як перестало битися серце
ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА ОХРИМЕНКА

із м. Черніrів.
Неможливо передати словами, як плачуть і болять наші душі,
а серце розривається на частини від найбільшої втрати. Не
можливо змиритись, що тебе немає на цьому світі, що більше

,. ніколи не прийдеш до рідного дому, не обнімеш, не подаруєш
тема своєї душі. Світла пам'ять про тебе назавжди зали
шиться в наwих серцях.

,, Ми кличемо тебе, та ти не чуєш, Та рана не загоїться з роками.
Не відгукнешся, як би не просили, Надія в серціжитиме остання,
Душа ще й досі плаче і сумує, Бо тидовіку будеш поряд з нами
Лиш плакати очам уже несила. Умріях, споминахі сновидіннях.

Любимо й пам'ятаємо - батьки і всі ріf}.ні

•
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О 16 червня - День медичного працівника
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ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ
НОСІВЩИНИ!

Щиро вітаю Вас з професійним святом -Днем ме
дичного працівника!

Немає нічого дорожчого за життя та здоров'я люди
ни, саме на людей в білих халатах покладається вели
ка відповідальність за це безцінне надбання.

Терапевти та медичні сестри, хірурги та фарма-
цевти, фельдшери та працівники швидкої допомоги .
- всіх вас об'єднує головне - служіння найвищій цін- { ,,
ності людини - здоров'ю. ~1 і

І я, як народний депутат, одним із пріоритетів своєї · , і•
діяльності обрав саме розвиток медичної галузі в »1 (, (
моєму виборчому окрузі. Ми разом вже багато зро- ( і, 1
били на цьому шляху, а ще більше заплановано до ви- •..:;.;4
конання. Але нам під силу його здійснити.

Тож нехай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до
вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!

Від усієї душі бажаю вам здоров'я, щастя та безхмарного, мирного неба та
спокою вам та вашим сім'ям!

З повагою - Олександр КОДОЛА,
народний депутат України.

ДОРОГІ МЕДИКИ ТА ПРАЦІВНИКИ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НОСІВЩИНИ!



Протягом усього строку громадського обговорення гро-
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки мадськість має право подавати будь-які зауваження або про-

впливу на довкілля (автоматично генерується пр~грамними позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб єктом го- необхідності іх обгрунтування. Зауваження та пропозиції мо-
сподарювання) жуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електрон-№: 2019533552____ ') · . .

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкіл- ному вигляді та усно ПІД час громадських слухань ,з_ внесен~
ля планованої діяльності) ням до протоколу громадських слухань. Пропозицн, надан,

ОГОЛОШЕННЯ гпспя встановленого строку, не розглядаються.
про початок громадського обговорення звіту Громадські слухання (перші) відбудуться
з оцінки впливу на довкілля 05.07.2019 року о 14:00 в приміщенні - зал засідань
Повідомляємо про початок громадського обговорення Носівської міської ради

звіту з ~цінки впливу на довкілля планованої діяльності, за- за адресою: 17100 м. Носівка, вул. Центральна 20
значено, у пункт, 1 цього оголошення, з мет~ю виявлення, б. Уповноважений центральний орган або уповнова-
збирання та вр~ування зауважень: пропозиши громадсько- жений територіальний орган, що забезпечує доступ до
СТІ ДО плановано, ДІЯЛЬНОСТІ. • • • • •. • •.

1 . Планована діяльність зв1ту з о_':(1нки впливу на ~?в_к1лля та _1ншо1 доступно, ан-
Розробка Носівського-2 родовища суглинків І черга формацн щодо планов_ано1 д1яльност1 . . . _

розробки, розташованого у Носівському районі Чернігівської департаменту еколоп, та приролних ресурс,в Черн1пвсько1
області. обласної державної адміністрації. розташованої за адресою:

Кількість запасів I-оі черги розробки родовища складає 90 14000. м. Чернігів. проспект Миру, 14: Електронна адреса - Е-
тис. м3

" . . mail: deko post@cg.gov.ua: Номер телефону (0462) 674-872.
Площа прничого вщволу складає - 3.~7 га. Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна (0462)67-79-
Продуктивн,сть видобування корисно, сировини (суглинок) 14188.3 м:~.на лобу та 22.59 тисяч мз в щільному тілі на рік. -
Розрахунковий строк видобування І-і черги розробки 4,0 Факс 10462} 67-78-~ З. _

QOК!!L 7. ~повнова~ении ~ентральнии орган або уповнова-
2. Суб'єкт господарювання женим геригоріапьнии орган, до якого надаються заува-
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІдАЛЬНІСТЮ -Чер- ження і пропозиції, та строки надання зауважень і про-

нігівська будівельна кераміка» позицій
Код ЄДРПОУ - 32319814 департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
Україна 17_100~ Черні_гівська <;>бласть. обласної державної адміністрації. розташованої за адресою:
Нос1вськии раио~ м,сто Нос,вка, 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14: Електронна адреса - Е-
~е~~ф~~~~и06~36~36~- буд. 135 mail: deko post@cq.gov.ua: Номер телефону (0462) 674-872,
З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення Контактна особа - Ганжа Валентина Юр11вна (0462)67-79-

громадського обговорення .1А.
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської Факс (0462) 67-78-13.

обласної державної адміністрації, розташованої за адресою: Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці дру-

Електронна адреса - E-mail: deko_post@cg.gov.ua; гому пункту 5 цього оголошення.
Номер телефону (0462) 674-872, __ 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
Контактна особа - Га':!жа Вале~тина Юрнвна. діяльності
4. · Процедура прииняття р1шення про провадження . . . _ . .

планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре- Звіт з оцінки впливу на довкілля плановано, шяльносп на
зультати оцінки впливу "8 довкілля 11 О а_ркушах. .

документ дозвільного характеру у сфері господарськоі Об єкт вщноситься до таких, що мають вплив на довКІлля.
діяльності згідно ЗУ «Про Перелік документів дозвільного ха- Санітарно-захисна зона - витримується.
рактеруусфері госполарськоідіяльності» (Відомості Верхов- 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
ної Ради Украіни (ВВР), 2011. № 47, ст.532): довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від

П_I;щво на користува~ня надрами згідно статті 15 та реалі: приміщення, зазначеного у пункті б цього оголошення),
заш1 проекту_ «Ро?очии проект розробки та гюничотехн1чно1 а також час з якого громадськість може ознайомитися
рекультиващ, Нос,вського-2 родовища суглинк,в. розташова- '
ного у Носівському районі Чернігівської області». згідно статті з ними . . . . .
48 ЗУ «Про надра» (Відомості Верховноі Ради Украіни (ВВР), ТОВ «ЧернIпвська буд,вельна керам,ка». за адресою.
1994. № 36. ст.340). 17100. Черн,пвська область.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго- Носівський район, місто Носівка. вулиця Кобиський Шлях.
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи буд. 135
інформацію про час і місце усіх запланованих громадсь- Контактна особа - Русейнов Рустам Ілгарович
ких слух~нь Телефон 067-366-33-61

Тривал_,сть громадського обговорення становить 25. ро- Носівська міська рада, за адресою:
бочих днш (не__менше 25, ~ле не більше 35 робочих днів) з Центральна вул. 2о. Носівка, Чернігівська. 17100 _ з 13
моменту офіційного опублікування цього оголошення (за- ="-'-'-""'"'-'-"':-""'-"'-'-'-". -"""'-'--'--'-"==,.._-=i"'-""--'-"==.,__,_,_,..,,_,,~-"'-=
значається у назві оголошення) та надання громадськості червня 2019 року.
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат- Контактна особа - Кононенко Олександр Петрович
ковоі інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що Телефон 067-277-94-30.
передається для видачі висновкv з оцінки впливу на довкілля.

Преgсmавнuкu Піпорgськuх
пісовuх 2ocnogapcmв

Обмін~~~-~~~~~~-~j~,~~~
111111

"-,-~. ,
цьому вже давно впевнилися ніжинські лісівники, тож
колег зустрічають радо. Іноземна делегація відвідала
Вертіївське лісництво і на практиці оцінила переваги
GРS-трекерів, якими ДП «Ніжинський лісгосп» забезпе
чило всіх майстрів лісу. «Така інновація дала змогу кра
ще контролювати лісові квартали господарства, площа
якого складає 47,5 тисяч гектарів» - зауважив головний
лісничий Володимир Костирко.

«У першу чергу за допомогою такого нововведення
ми посилили безпеку працівників, адже не секрет, що
останнім часом збільшилися випадки нападів на лісову
охорону, - пояснив директор Юрій Болоховець. - Та
кож переваги GРS-трекерів полягають в тому, що з їх
допомогою можна відслідковувати фактичний обхід
працівником відповідної ділянки лісу. більш детально
та оперативно проводити планування завдань майстрів
лісу, здійснювати контроль за лісовою охороною. вико
нанням посадових обов"язків щодо охорони та захисту
лісу, а також миттєво реагувати на ситуацію, що може
скластися».

Колеги із сусідньої держави також розповіли ніжин
ським лісівникам про особливості ведення лісового
господарства на їхніх підприємствах. Зустріч вийшла
цікавою та корисною, адже найкращий учитель - це
досвід!

За інформцією прес-служби
ДП «Ніжинський лісгосп».

ЗАГУБЛЕНИЙ сер-
тифікат на право на
земельну частку (пай)
серія ЧН №040714 пло
щею 3,51 умовних ка
дастрових гектарів із
земель колишнього КСП
ім.Горького на території
Хотинівської сільської
ради, зареєстрований
в книзі реєстрації сер
тифікатів за №377 від 13
листопада 1996 року і ви
даний на ім'я Єременко
Агафії Юхимівни, вважа
ти недійсним.

ЕВРОВІКU·ДВЕРІ
ДАІІ1·0FОРОИІІ

СА8динr•ВАІ'ОН
Мmllan.111181'1. ДІСІ'ІВІ8

(06D 460-55-56
(061) 460-48-96. - - --- - .. - - - - .•·І ПІСОК, __щебінь, відсів,1

1земля, гніи, щебінь на ви-1сипку дороги.
~ _т~-,і0,07l~~~~~ ~



ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»
171 ОО, Чернігівська обл. ry,. Носівка, вул. Кобизький шлях, 135
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Вих. № 50
від « 13 » червня 2019 року

Голові Носівської ОТГ
Ігнатченко В.М.

Щодо розміщення Оголошення про початок громадського
Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» розробило Звіт з оцінки впливу на довкілля
Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга розробки в Носівському районі
Чернігівської області.

Згідно з частиною З ст. 4 Оголошення про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля розміщуються на дошках оголошень органів
місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де
планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб,
що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення
00' єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу

.планованої діяльності, та інших зацікавлених осіб. ·; ,.
Керуючись ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», просимо Вас

розмістити Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга розробки на дошці
оголошень Носівської міської ради та звіт з оцінки впливу на довкілля.

Додатки:
1. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на

довкілля Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга розробки.

2. Звіт з оцінки впливу на довкілля Носівського-2 родовища суглинків І-ша
черга розробки в Носівському районі Чернігівської області.

Директор
ТОВ «Чернігівська будівел

Оголошення та звіт отримав і розмістив
голова Носівської ОТГ

НосІsська мІсьІСа рада

13» О~/ЖАНО
2

,,/~
« __ --------- <rL'-"P.Вхідни11 № __

Справа № _



ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»
171 ОО, Чернігівська обл. м.Носівка, вул. Кобизький шлях, 135•

від « 13 » червня 2019 року м. Носівка

АКТ№2

Про розміщення 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 «Чернігівська будівельна
кераміка» «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «Чернігівська будівельна
кераміка» Микитенка О.М., головного інженера Сап'ян В.О., бухгалтера Патківська
О.В. 13 червня 2019 року проведено розміщення з фото фіксацією на дошці

· оголошень · Носівської міської ради «Оголошення про початок громадського
обговорення звіту з оцінцки впливу на довкілля Носівського-2 родовища суглинків
І-ша черга розробки в Носівському районі Чернігівської області» для громадського
обговорення звіту з громадськістю.

Звіт з оцінки впливу на довкілля Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга
розробки в Носівському районі Чернігівської області розміщено в Носівській
міській раді за адресою м.Носівка вул. Центральна 20.

Директор

Головний Інженер

Бухгалтер
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ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»
17100, Чернігівська обл. м.Носівка, вул. Кобизький шлях, 135

від « 13 » червня 2019 року м. Носівка-

АКТ№3

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 т~
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження
факту та дати розміщення або оприлюднення ТОВ «Чернігівська будівельна
кераміка» «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «Чернігівська будівельна
кераміка» Микитенка О.М., головного інженера Сап'ян В.О., бухгалтера Патківська
О.В. 13 червня 2019 року проведено розміщення з фото фіксацією на
адміністративній будівлі «Оголошення про початок громадського обговорення звіту
'з оцінцки впливу на довкілля Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга
розробки в Носівському районі Чернігівської області» для громадського
обговорення звіту з громадськістю.

Звіт з оцінки впливу на довкілля Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга
розробки в Носівському районі Чернігівської області розміщено в адміністративній
будівлі ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» за адресою м.Носівка вул.
Кобизький шлях 13 5.

Директор

Бухгалтер
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АКТ
. . ,.про неявку представниюв громолськосп п:~д час проведення громадських

слухань у процесі опіики виливу на довкілля
,w'z)Ьua- dv1.

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і проп2Jиuій громадськості
до планованої діяльності, Шr-,,t.Чlt/f.f 20 l 9 року о ,/у у приміщенні

(дага)/д' /ttJN~~ ~W,llJJ"

мали відбутись громадські слухання 'і процесі оцінки впливу
планованої діяльності rtJ гw al/4-l-l~/б)U/ /щ (назва с ,б'скта гос11011арюван11я) ч

І І <'-: rv:)_ • -./.. /_ /'\
4 ІЦ 1,/ ,__c:J-- ~ц_иUО,,-- Т-:- Р~

17
,,; ;, icue пров:,.е1~нs1) _~н/z/"~..,

. ,

На зазначені слухання представники гр()мадськості не з'япились.
V зв'язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор

(представники Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації) та суб'єкт господарюnання (прелставник
7t!) 1J ч ~ Ц~ "-jщ_д_ ~-яд__ ~U-U-,и

1
JU2__ ., ), а

також з ура уванням пункту 23 Порядку проведення громадсь1шх слухань у процесі
оцінки впливу на дов1<ілш1 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
під 1 З грудня 2017 року No 989, зазначея. _слуханнн вnажаються такими, що

відбулися.

Головуючий
-...

J-Іачальник відділу моніторингу та
оцінки впливу на довкілля Департаменту

... .екологі 1 та природних ресурсш
Чернігівської облдержадміністрації

Представник суб'єкта господарюnаІ!~яlltь1'J!1XuJІ 7ll/J ,, 3/u/?tIOJdd,u~~ Щ«?d-t,(1
kбLf,

В.Ганжа


