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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
·., --«Будівництво водозабірної артезіанської свердловини по вул. Чернігівська, 63

в м. Городня Чернігівської області»
с

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 № 2018881420.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу на

довкшля.
Планована діяльність: «Будівництво водозабірної артезіанської свердловини

по вул. Чернігівська, 63 в м. Городня Чернігівської області».
З. Назва суб'єкта господарювання.
КП «Городнянське виробниче управління житлово-комунального

господарства».
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 З
Закону).

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

-- 5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (до О 1 лютого 2019 року -

,.
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Департаменту агропромислового розвитку, 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
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 10 серпня 2018 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності із будівництва водозабірної артезіанської
свердловини по вул. Чернігівська, 63 в м. Городня Чернігівської області (далі звіт з
ОВД) оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 28 січня 2019 року.

5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з оцінки
впливу на довкілля 28 січня 2019 року.

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

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«Обьявления Чернигова» від 08 серпня 2018 року № б ( 1047) та «Новини
Городняншини» від 1 О серпня 2018 року No 63-64 (11724-11725), копії яких
додаються до цього звпу.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Обьявления Чернигова» від 23 січня 2019 року No 4 (1070)
ла «Новини Городнянщини» від 24 січня 21019 року №4 ( 11769), копії яких

'1 -·, додаються до цього звпу.
б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 1 О липня

2018 року розміщено на офіційній дошці оголошень Городнянської міської ради
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та'фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
25 січня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Городнянської міської
ради (підтвердженням факту оприлюднення є а~т та фотофіксація).

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

6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 28 січня 2019 року розміщено в приміщенні уповноваженого

• • 'І•територіального органу з ошнки впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

• .. . І ..апмінютративпо-тєриторіальпоі одиниці, що може зазнати впливу планованоі. . ..
діяпьпосп:

Звіт з ОВД з 25 січня 2019 року розміщено в приміщенні Городнянської
міської ради за адресою: вул. Троїцька, 13, м. Городня, Чернігівська область.

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

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

що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з 1 О серпня
2018 року по 07 вересня 2018 року.
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Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 28 січня
2019 року по О 1 березня 2019 року. .

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до уповноваженого територіального. .органу з ошнки впливу на довкшля не надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
планованої діяльності заплановане на 19 лютого 2019 року в приміщенні
Городнянської міської ради за адресою: вул. Троїцька, 13, м. Городня, Чернігівська
область, громадськість не з'явилась, про що складено акт про неявку представників
громадськосп.

1 О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
протягом 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
п/п особи, що подає зауваження і пропозиції пропозиції

- - - -
!

.; ,

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

11. В разі проведення транскордонна/ оцінки впливу на довкілля опис
'процедуригромадського обговорення із громадськістю інших держав.

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

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

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

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

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

Начальник відділу моніторингу та. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохоронних. .
програм та ОЩНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінку
впливу на довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)

-_,
1·

~

В. ГАН)КА
(ініціали. прізвище)

'І•

·(підпис)

т
'

К. САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Олена Шатирко
(0462) 677-9 І 4
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ИТРЕБА
РЕЄСТР0УВАТИ
МОПЕДИ
ТА СКУТЕРИ?

2 ст.
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ПОТРАПИТИ
НА НАВЧАННSІ
В АМЕРИКУ?
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Слова зникають, написане - залишається

Заснована 4 травня 1917 року

№ 63-64 ( 11724-11725}
П'ЯТНИЦЯ, 1 () СЕРПНЯ 2() 18 РОКУ

Реформа проти
1011ей і газет

Ще тільки тиждень, як пілотний проект з приводу пересу
вних поштових відділень почав працювати на Городнянщині, а
телефони в редакції червоніють і не замовкають від людського
обурення.

Нам «НоRини ГopOJ\ttЯt ицини» приносять через тиждень піс-
ля 1х нихону, , 1'10111-м 1юскнржи11ас1, Ніна М,1т111р()нко :i Г11і:111и
Щі). Я ВСІ' ЖИТІН :1 НШІІОЮ І,\.1''10ІО. Е!ИІІИ(,\ІНІ 11:IJ\l)Ytt' ІІІЩ)І11'111

дvмаю, читатиму наші новини, допоки очі мо, бачать. А тепер

Шановні працівники будівельної галузі!
Прийміть найщиріші вітання із професійним святом - Днем будівельника!
Професія будівельника здавна була овіяна народною шаною та великою позитивною силою. Ви

обралидуже складну, але водночас надзвичайно важливу професію, адже будівельна галузь є одним
з головних індикаторів розвитку і стабільності економіки країни.

Ваша практична діяльність - реальний внесок в оновлення міст, селищ і сіл нашої країни та гро-

мади.
Бажаю вам здоров'я, успіхів і натхнення, благополуччя вашим сім'ям. Нехай ваша праця прино-

сить вам радість і достаток, людям - затишок зручних осель, а Україні - процвітання.
З повагою міський голова Андрій БОГДАН.



UЛ:ПЕРШИЙ
9.25, 13.00, 15.00,21.00
Новини
9.40 М/с «Іон»
9.50Додолики
10.05 Хто в домі хазяі'н?
10.50Док. фільми
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак україн
ською
13.55 Перша шпальта
15.ЗОТ/с«Грандготель-
17.05,22.40Т/с «Монро•
18.00 Інформаційна година
19.ООДок. фільми
20.30 Посттравматичний
синдром
21.40 "Найекстремальніший"
23.40 Світ навколо

ш
6.ЗО«Сніданокз 1+1•
9.30 "Чотири весілля"
10.55 "Одруження наосліп"
12.50 "Міняю жінку"
15.15 "'Сімейні мелодрами··
16.15 Т/с «Моє '-fІ/Же життя»
19.ЗОТСН
20.15Т/с «Слуга народу,,
22.20 Х/Ф "Шерлок-2··

nше
9.00, 12.00, 17.40 Новини
9.20 "Ранокз Інтером"
10.00, 12.25 Х/Ф ··д зорі тут
тихі .. ."
14.15 Х/Ф "Будні карного
розшуку"
16.10 "Чекай на мене"
18.ОО"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30Т/с «Східні солодощі-
22.40 •Слідство вели-
23.35 "Острів Фіделя"

UЛ:ПЕРШИЙ
9.25, 1 з.оо, 15.00,21.00
Новини
9.40 М/с «Гон•
9.50Додолики
10.05Хто в домі хазяїн?
11 .ОО Док. фільми
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак україн
ською
13.55 Складна розмова
15.35 Т/с «Гранд готель-
17.05,22.40 Т/с «Монро•
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Док. фільми
20.30 Наші гроші
21.40 "Найекстремальніший"
23.40 Світ навколо

ш
б.ЗО «Сніданок з 1+1•
9.30 "Чотири весімя"
10.55 "Одруження наосліп"
12.45 "Міняю жінку"
15.25 "Сімейні мелодрами"
16.20 Т/с «Моє чуже ЖИТТЯ•
19.ЗОТСН
20. 15 Т/с -Спуга народу»
22.20 Х/Ф "Шерлок-2"

ІНІЕе
9.00, 12.00, 17.40 Новини
9.20 "Ранок з Ін11!ром"
10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф "Бебі-бум"
14.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с •Східні солодощі-
22.40 -Спщство вели•
О.ЗО Х/Ф "З речами на
виліт!"

UЛ:ПЕРШИЙ
9.25, 13.00, 15.00,21.00
Новини
9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
11.00 Док. фільми
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак
українською
13.55 Наші гроші
15.45 Т/с -Гранд готель»
17.05,22.40 Т/с «Монро•
18.00 Інформаційна година
19.00 Док. фільми
20.30 Складна розмова
21.40 "Найекстремальні
ший"
23.40 Світ навколо

.ш.
б.ЗО «Сніданок з 1+1•
9.30 "Чотири весілля"
11.00 "Одруження наосліп"
12.30 "Міняю жінку"
15.20 "Сімейні мелодрами"
16.20 Т/с «Моє чуже життя-
19.ЗОТСН
20. 15 Т/с "Слуга народу"
22.20 Х/Ф "'Шерлок-3"

J.І:ПЕР
9.ОО, 12.00, 17.40 Новини
9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с -Гречанка»
12.45 Х/ф ·дочки-матері"
14.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного·
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с •Східні солодощі»
22.40 -Спідство вели-
0.25 Х/ф "Якби я тебе
кохав ... "

UЛ:ПЕРШИЙ
9.25, 1 з.оо, 15.00,21.00
Новини
9.40 М/с «Гон•
9.50Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
11.00Док. фільми
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40,15.20Лайфхакукраїн
ською
13.55До справи
15.45 Т/с «Гранд готель-
17.05,22.40Т/с «Монро»
18.00 Інформ,!ційна година
19.ОО#ВУКРАІНІ
19.25 Док. фільми
20.ЗОСхеми
21.40Ще" Таємниці людсь
кого мозку"
23.40 Світ навколо

ш
6.ЗО«Сніданокз 1+1•
9.30 "Чотири весілля"
10.55 "Одруження наосліп"
12.15 "Міняюжінку"
15.15 "Сімейні мелодрами"
16.15Т/с «Моє '-fІ/Же ЖИТТЯ• .
19.ЗОТСН:
20.15Т/с "Слуга народу"
22.20 Х/Ф "Шерлок-3"
О.15Х/Ф ''Хроніка"

JНІЕР
9.00, 12.00, 17.40 Новини
9.20 "Ранокз Інтером"
10.20,12.25Т/с«Гречанка•
12.50 Х/Ф "Ви мені писали"
14.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30Т/с •Східні солодощі-
22.40 «Слідство вели-
О.ЗО Х/Ф "Ніч закритих
дверей"

UЛ:ПЕРШИЙ
9.25, 1 з.оо, 15.00,21.00
Новини
9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
11.00, 16.20Док. фільми
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми.
15.20 "Смаки культур"
16.50 Фольк-musіс
18.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck ·
19.00 Букоrоліки
19.25Док. фільми
20.30 Перша шпальта
21.40 Концерт
23.25 "Рекіти"

.ш.
б.ЗО «Сніданок з 1+1•
9.30 "Чотири весілля"
11 .ОО "Одруження наосліп"
12.15 "Міняю жінку"
15.1 О "Сімейні мелодрами"
16.10 Т/с «Моє чуже ЖИТТЯ•
19.ЗОТСН
20.15 "Ліга сміху"

J.І:ПЕР
9.00, 12.00, 17.40 Новини
9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с «Гречанка-
12.50 Х/ф "Таємниця "Чор
них дроздів"
14.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт·
23.15 «Слідство вели-

UЛ:ПЕРWИЙ
9.40 Mf.c «Гон»
10.05 · Пригоди Остіна
Стівенса"
12.ООWсф "Клара і Франциск"
13.45 к. фільми
17.45 /с "Оповідання ХІХ
століття"
19.55 "Дивовижні міста світу"
21.00,23.30 Новини
21.25Док. фільми

ш
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.05 ''Життя без обману"
11.25,23.15 "Світське життя"
12.20 Х/Ф "Катерина"
16.30,21.15"Вечірній квартал
18.30 "Розсміши коміка"
19.ЗОТСН
20.15 'УІф0інські сенсаL.ІІТ
0.20 "Ліга смоо/

8.10д/п "~ронова"
9.00Х/Ф "Т"роє в човні, яІ<ЩО не

собаки"
~~ф"Триплюсдва"
13.15 ф"Повторневеdлля"
15.10 онuwт
17.50,20.ЗОТ/с"Маестро"
20.00 "Подообиці"
22.40Щrі "Віктор Цой"
2З.40Т/с"Я-охоронець"

~
7.ЗОЯзняв!
9.25Дюель-шоу
10.45 Вижити разомз Галтіоом
11.45 Особливості національ
ної роботи
12.45 Факти. День
13.ОО"На "
16.ЗSХ/Ф~В"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні НОВИНИ
20.10Х/Ф "маска Зорро"
22.55)(/ф"Легенда Зорро"

UЛ:ПЕРШИЙ
9.40~ф "Клара і Франциск"
11.30 ·дешевий відпочинок··
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 "Китайський живопис"
14.20 Фольк-musіс
15.20 Концерт
17.00 "Незвичайні культури"
17.45 Т/с "Оповідання ХІХ
століття"
19.55 "Дивовижні міста світу"
21.00,23.ЗО Новини
21.25Док. фільми

1±1
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 "Лото-забава"
9.55 "Світ навиворіт"
13.35 Х/Ф "Втеча з Шоу
шенка"
16.30 Х/Ф "Вихід: боги та
царі"
19.30 'ТСН-тиждень"

• 21.00 Х/Ф "Геракл"
22.55 Х/Ф "Володар морів"

JНІЕР
8.00 "vДачний проект"
9.00 "t'оіуємо разом"
1 О.ОО "Орел і решка"
12.10)(/ф "Іv; із асів"
14.10,20.30 т/с •Східні
солодощі-
20.00 "Подробиці"
23.10 Х/Ф "Полетта"

!СП
9.00Т/с "Відділ 44"
1 о.55, 1з.оо Х/Ф "Супер В"
12.45 Факти. День
13.20 Х/Ф "Маска Зорро"
16.05 Х/Ф "Легенда Зорро"
18.45Факти. Вечір
19.10 Х/Ф "Монстро"
20.50 Х/Ф "Вулиця Монстра,
10"
22.50 Х/Ф "Підривники"

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

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

ПOBl)l,OMJIEHHJI
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці

впливу на довкілля
КІІІJІІАІІ ІІІІ'ІаІСПІ (С.....,,,!:І( •••••••

JІNІІІІ•ш•ІНІІІJІІІWІМ1 ІІСІІАІКІІІ»

щодо технічної альт.ернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальноїальтернативи 1:
Дотримання меж поясів ЗСО.
щодо територіальноїальтернативи 2:
Не розглядається.
7. НеобхідІtа екоnоrо-інженерна підготовка і захист території

за альтернативами:
щодо технічноїальтернативи 1
Проектом передбачено забезпечення раціонального використання

надр, буде передбачено заходи протидії підтопленню, а також охоронні,
відновлювані, захисні заходи. Проведення гідрогеологічного моніто
рингу за рівнем води, водовідбором, контролем якості питних підзем
них вод. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою
інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних горизонтів.

щодо технічноїальтернативи 2:
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 1:
Для будівництва водозабірної свердловини буде використана та

сама земельна ділянка по вул. Чернігівській, будинок 63, де розташова
на аварійна свердловина 2003/6.

щодо територіальної альтернативи 2:
Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

о технічноїальтернативи 1 :

впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,

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

- надання уповноваженим органом мотивованого висновкузоцінки
впливу надовкімя, що враховує результати аналізу, передбаченого аб
зацом п'ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові
домлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви
ходячи з. оцінки впливу на довкімя планованої діяльності, визначає
допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності
без оцінки впливу на довкімя та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкімя передбачає право і можли
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу надовкілля, а також на стадії розгля
дууповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з



засооами ведення єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІ)І,ОМJІЕННВ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці

впливу на довкілля
...,._. ІІІІfІІІІІСПІ ........-U ••••••• 1mrc,-..DJ8IНl8Jlllliltr1 flCIIIIIICIUIІ

Код ЄДРПОУ 03357872
інформує про намір провадити плановану шяпьність та оцінку її

впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання:
15100, Чернігівська обл., Городнянський район, місто Городня, ву

лиця Льонозаводська, будинок 12, телефон: (04645) 2-15-73
2. Планована діяльність, їі характеристика, технічні альтерна

тиви.
Планована діяльність, їїхарактеристика.
Будівництво водозабірної артезіанської свердловини з підземних

вод сеноман-нижньокрейдового водоносного комплексу, що розта
шоване по вулиці Чернігівській, будинок 63. м. Городня Городнянського
району Чернігівської області, з метою забезпечення господарсько-пит
ного водопостачання населення міста Городня.

Технічна альтернатива 1.
Будів~'Іицтво водозабірної артезіанської свердловини по вул. Черні

гівській, будинок 63, в м. Городня, Чернігівської області.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіан

том для задоволення господарсько-питної потреби населення.
З. Місце провадження манованоі діяльності, територіальні

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-

тернатива 1. •
Ппанована діяльність здійснюється на земельній ділянці на тери

торії Городнянської міської ради в м. Городня Іоропнянського району
Чернігівської області, по вул. Чернігівській, будинок 63, поряд із сверд
ловиною 2003/6, яка вийшла з ладу внаслідок замулення.

Місце провадження манованої діяльності: територіальна
альтернатива 2.

Відсутня
4. Соціально-економічний вмив манованоі'діяльності
Визначається забезпеченням господарсько-питних та виробничих

потреб населення. Сприяє забезпеченню необхідного рівня пожежної
безпеки міста; забезпеченню цілодобового водопостачання; покра
щенню соціально-побутових та санітарно-гігієнічних умов проживання;
стовідсоткове забезпечення споживчих норм. Після реалізації всіх за
ходів, комунальне підприємство вийде на рівень беззбитковості

5. 3аrальні технічні характеристики, у тому числі параметри
манованоїдіtІльності (потуJКНість, довжина, моща, обсяr вироб
ництва тощо)

Будівництво нової артезіанської свердловини буде здійснено на
тій же земельній ділянці, на якій розташована неробоча свердnовина
2003/6. Згідно проекту, очікувана потреба води нової свердловини ста
новить 1272 м. куб/на добу. Очікуваний дебіт становить 60 м. куб. /на
добу. Глибина свердловини 508 м.

6. Еколоrічні та інші обмеження манованоїдіяльності за аль
тернативами:

щодо технічноїальтернативи 1
- Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлю

ються згідно ДБН В.2.5-74:2013 -Водопостачання зовнішні мережі та
споруди. Основні положення проектування- розділ 15.2 - зона санітар
ної охорони суворого режиму радіусом - 30 метрів

- _8_Отримання умов с11еціа11~,ного водокори

IJV'IMIY -'О ..,11:f~N't DV~ 1 DV~VOy..\VVtJV'"'1 ,....,г,,.-,v,,..,,..,, ,.,,,...,...,,, ''"'''''"''"" ''У-"І""._.,.,,

них вод. Інженерн,~ підготовка і захист території здійснюється існуючою
інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних горизонтів.

щодо технічної альтернативи 2:
Відсутня.
щодо територіальноі· альтернативи 1:
Для будівництва водозабірної свердловини буде використана та

сама земельна ділянка по вул. Ч.ернігівсЬкій, будинок 63, де розташова
на аварійна свердловина 2003/6.

щодо територіальноїальтернативи 2:
Відсутня.
8. Сфера, джерела та види моJКІІивоrо вмиву на довкілля:
щодо технічноїальтернативи 1 :
Можливі впливи плановоїдіяльності (при будівництві й експлуатації)

на навколишнє середовище, а саме:
Будівництво об'єкта пов'язане з незначним впливом на ат

мосферне повітря - при проведенні будівельно - монтажних робіт, при
експлуатації свердловини вплив відсутній;

Вплив на водне середовище - при експлуатації водозабірної
свердловини можливе незначне зниження рівнів вод в межах допусти
мого зниження рівня підземних вод водоносного комплексу, який буде
експлуатуватися. Проведення ліквідаційного санітарно-технічного там
понажу існуючої водозабірної свердловини №2003/6 виключить мож
ливість забруднення водоносного комплексу сеноман-нижньокрейдо
вих відкладів.

Вмив на рослинний та тваринний світ - відсутній.
Родючій шар r'рунту у ході будівництва не порушується у

зв'язку з його відсутністю.
щодо технічноїальтернативи 2:
Відсутня.
щодо територіальноі' альтернативи 1:
Соціальне середовище - в період будівництва: незначні вnливи

(шум від будівельної техніки), в період експлуатації: покращить умови
водозабезпечення населення.

щодо територіальноїальтернативи 2:
Відсутня
9. НалеJІСНісn. манованоідіяльності до перwоічи друrоікате

горії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та пІдляrаюn. оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті З Закону України "Про оцінку
вмиву на довкілля"):

Планована діяльність з будівництва водозабірної свердловини в
м. Городня Городнянського району -Чернігівської області належить до
другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.З п
З, підпункт 1 ЗаконуУкраіни "Про оцінку впливу надовкілля" № 2059-VIII
від 23 травня 2017 року.

1 О. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
вмиву на довкілля (в тому числі наявність значного неrативноrо
транскордонного вмиву на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного неrативноrо транскордонного впливу
(зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл
ля відсутні.

11. ПІ'Іа-иіі обс:.- досnідж-та,рівен111деталізІІцііінфор
м~, що nідnяrає-юдр заіту з оцінки амиеу на ДОІІКЇІUІЯ:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з ОВДу відповідності з ст. 6 Закону Украіни
"Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки вмиву на довкілля та моJКІІивості для
участі а ній rромадськості:

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати знач
ний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від
повідно до Закону України "Про оцінку впливу надовкілля". Оцінка впли
ву на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обr'рунтовує недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження манованоі діяльності
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підпягає
включеннюдо звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгля
дууповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.

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

13. Громадське обговорення обсяrу досліджень та рівня де
талізації Інформації, що пІдляrає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен
ня на офіційному веб-сайті уnовноваженt>го органу громадськість має
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і пропозиціїдо планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, 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 вмиву на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо
го 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 пе
редані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня іх
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи
сом засвідчують свою згоду на обробку іх персональних даних. Суб'єкт
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зо
бов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі гро
мадського обговорення обсягудослідженьта рівня деталізації інформа
ції, що підлягає включеннюдо звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь
на інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження манованоідіяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної

планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповіднодо частини першої статті 11 Закону України "Про оцін
ку впливу на довкілля")

що видається Дер,,и,вною архіте,сrурно-буді-ою інспек
ц;.,о

ння

(орган, до повноважень якого наnежить nрийняпя такого рішення).
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до манованої

діяльності, обсяrу досліджень та рівня деталізації інформації, що
пІдляrає включенню до звіту з оцінки вмиву на довкілля, необхід
но надсилати до:

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природ
них ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Поштова
адреса: проспект Миру , 14. м. Чернігів, 14000; електронна адреса:
dapr_post@cg.gov.ua, тел.jфакс. (0462) 774488. Контактна особа: Ганжа
Валентина Юріївна.
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ЧЕРНОЕМОРЕ
Хер~онская обл.
nrr. Лазурное, Скадовск,
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ЗАКАЗ АВТОБУСА 59 и 18 мест
www.afrodita-travel.com
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На постоянную

работу требуются

I111:]~~І
г. Чернигов
З\П от 7000

грн\мес.

В TOPl"IBEnbHV
МЕРЕЖУ

ПОТРЕ6VЮТЬСЯ:

• 3АВІАУЮЧІІІІІІ
МАГАЗІІІНОМ

• МЕНЕАЖЕР ПО
3АКУПІВЯЯМ

066 556 08 98
(Пн-Пт з 10:00-19:00)

• ПРОААВЕЦЬ·
КАСІІІР

093 86910 80
(Пн-Пт з 10:00-19:00)

• 6еmонщuкu
• Армаmурщuкu
• Пnumoчнuкu
• Сварщuкu u npoчue

cmpoumenьнь1e
cneцuanьнocmu

·~·~lflf ПЛАСТИКОВАЯ ВАГОНКА
•••• ПРОФИЛЯ И ПОДОКОННИК

~КОНtfИК-wирина 600мм-
140,ОО rрн/м.п.

теn.: 050-308-89-89, 050-330-60-27

ВЕТЕРИНАРНЬІЙ ~ ЦЕНТР

,у.
тел.: (0462) 65-19-65

Скорая ветеринарная помощь: (0462) 93-26-62
• Все видь1 исследований

(рентген, УЗИ, 3КГ, лабораторньіє исследования,
фиброгастроскопия, диагностика вирусньіх

и инфекционннх заболеваний)
• Консультации ветеринарного врача

• Ветеринарнь1е медикаменть1
• Зоотоварьі

тел 098-152-08-09

р

Режим работа:
с 9.00 - 22.00

без перерьіва И ВЬІХОДНЬІХ
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(дата офіційного опублікування о Єдиному
реєстрі з оцІнки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

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

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої дІАльностІ

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

3 оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається

суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про nnановану дІяnьнІсть, як• nlдnяrac оцІнцІ вnnмау на доакІмR

Комунальне nідnрмсмство «ГОРОДНЯНСЬКЕ ВИРО&НИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛО·
ВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Код ЄДРПОУ 03357872

Інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
15100, Чернігівська обл., Городнянський район, місто Городня, вулиця Льонозаводська,
будинок 12, телефон: (04645) 2-15-73
2. Планована діяльн1сть, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, їі характеристика.
Будівництво водозабірної артезІанської свердловини з підземних вод сеноман-нижньо
крейдового водоносного комплексу, що розташоване по вулиці Чернігівська, будинок
63. м. Городня, Городнянського району, Чернігівської області з метою забезnечення
господарсько-питного водопостачання населення міста Городня.
Технічна альтернатива 1.
Будівництво водозабірної артезІанської свердловини по вул. Чернігівська, будинок 63, в
м. Городня, Чернігівської області.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення
господарсько-питної потреби населення.
З. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
МІсце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива , .
Планована діяльність здійснюється на земельній ділянці на території Городнянської
міської ради в м. Городня, Городнянськоrо району, ЧернІгІвської області, по вул.
Чернігівська, будинок 63 поряд Із свердловиною 2003/6 яка вийшла з ладу в наслідок
замулення.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Відсутня
4. Соціально-економічний вплив планованої дІяльностІ
Визначається забезпеченням господарсько-питних та виробничих потреб

ot нвсепёйня. Сприяє забезпеченню необхІдноrо рівня пожежної безпеки міста; забезпе
чення цілодобового водопостачання; покращення соціально-побутових та саипарно-гі
гІєНІчних умов проживання; стовідсоткове забезпечення споживчих норм Після реал Іза
ції всіх ЗёJХОдІв, комунальне підприємство вийде на рівень беззбитковості
5. Загальні технічні характеристики, у тому числІ параметри планованої діяnьностІ
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Будівництво нової артезіанської свердловини буде здійснено на тІй же земельній
ділянці, на якій розташована неробоча свердловина 2003/6. Згідно проекту очікувана
потреба води нової свердловини становить 1272 м. куб/на добу. ОчІкуємий дебіт
становить 60 м. куб. /на добу. Глибина свердловини 508 м.
б. ЕкоnогІчнІ та Інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- Екологічні та інші обмеження планованої ді"льностІ встановлюються згІдно ДБН
В.2.5-74:201 З «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування» розділ 15.2 - зона сенгтврнот охорони суворого режиму радіусом - ЗО
метрів
- дотримання умов спеціального водокористування
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання меж поясів ЗСО
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Проектом передбачено забезпечення раціонального використання надр, буде передба
чено заходи протидії підтопленню, а також охоронні, відновлювані, захисні заходи.
Проведення гідрогеологічного моніторингу за рівнем води, водовІдбором,
контролем якості питних підземних вод. Інженерна підготовка і захист території
здійснюється існуючою інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних
горизонтів.
щодо технічної альтернативи 2
Відсутня ·,
щодо територіальної альтернативи 1
Для будівництва водозабірної свердловини буде використана та сама земельна ділянка
по вул. Чернігівській, будинок 63, де розташована аварійна свердловина 2003/6
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планової діяльності (nри будівництві й ексnлуатаці'І) на навколишнє
середовище, а саме:
- Будівництво об'єкта пов'язане з -незначним впливом на атмосферне повітря - при
проведенні буДівельно - монтажних робіт, при експлуатації свердловини вплив
відсутній
- Вплив на водн~. середовище - при експлуатації водозабірної свердловини можливе
незначне зни~"ення рівнів вод в межах допустимого зниження рівня підземних вод
водоносного комплексу, який бу експлуатуватися. Проведення ліквідаційного санітар
но-технічного тампонажу існуючої водозабірної свердловини N112003/6 виключить

можливІсть забруднення водоносного комплексу сеноман·нижньокрейдових вІдкладІв.
- Вплив на рослинний та тваринний свІт- вІдсутнІй
- Родючій шар фунту у ході будівництва не порушується у зв'~зку з його відсутністю
щодо технічної альтернативи 2
Відсутня
щодо територіальної альтернативи 1
Соціальне середовище - в період будівництва: незначні впливи (шум вІд будівельної
техніки), в період експлуатації: покращить умови водозабезпечення населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня
9. Належність планованої діяльності до першої чи друго\' категорії видів діяльності та
об'єктів, якІ можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцІнцІ впливу на
довкІлnя (зазначити вІдповІдний пункт і частину статті З Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля")
Планована дІяльнІсть з будівництва водозабірної свердловини в м. Городня Городнянсь
кого району Чернігівської обnастІ належить до другої категорії видів планованої
дІяльностt та об'єктів, якІ можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля згідно Із ст.З п З, підпункт 1 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" №
2059-Vlli від 23 травня 2017 року.
, О. Наявність підставдля здІйснення оцінки транскордонного впливу на довкІлля {в тому
числ! наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації Інформації, що підлягає включен
ню до звіту з оцІнки впливу на довкІnnя
Планований обсяr досліджень та рівень деталізації Інформації, що nідляrаЕ. включенню
до звіту з ОВД у відповідності з ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля• №
2059-Vili від 23 травня 2017 року.
12. 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 відповідно до Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля':. ОцІнка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- nІдrотовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також Інформації, отриманої від громад
ськості nІд час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, ІншоУ Інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати анаnІзу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планова
ноїдіяльності, зазначеного у nункті 14 цього поеІдомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкІмя уповноважений орган, ВИХОДІІЧИ з оцінки впливу на
довкілля манованої діяльності, визначає допустимість чи обфунтовує недопустимість
провадження планованоїдІмьностІ та визначає екологІч_ні 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 передбачає право І можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
детаnІзацГі Інформації, що nІдлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання
звіту з оцІнки впливу на довкілля.
На стадії rромадськоrо обговорення 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 діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкІлля буде повідомлено в оголоwеннІ про
початок громадського обговорення.
1 З. Громадське обговорення обсяrу досліджень та рівня детапІзацІї Інформації, що
nІдляrає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уnоеноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього повІдомnення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсяrу досліджень та рівня деталІ1ації Інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі ,ауваженні І пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на доакІлл,~ планованоїдІяnьностІ в Єдиному реєстр! з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес
реестрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень І пропозицій rромадськостІ вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання
(протягом трьох робочих днІв з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження І
пропозиції, своїм nІдnисом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб'єкт господарювання nід час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'яза
ний врахувати повністю, врахувати частково або обr'рунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсяrу
досліджень та рівня деталізації Інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Детальна Інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
14. Рішення про провадження планованої дfяльностІ
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності

буде Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу
на довкілля")
що видається Державною архітектурно-будівельною Інспекцією

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рІwення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації Інформації, що підлягає включенню до звіту з оцІt:іКИ
впливу на довкілля, необхідно надси'лати до
Департаменту агропромислового розвитку, екqлогії та природних ресурсів Чернігівсь
кої обласної державної адміністрації, поштова адреса: проспект Миру , 14. м. Чернігів,
14000, електронна адреса: dapr_post@cg.gov.ua, телJфакс. (0462) 774488, контактна
особа: Ганжа Валентина Юріївна



УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
вуд. Троїцька.І'З, м. Городня, Чернігівська обл., 15100, тел. 2-74-44, факс 2-74-44, е-шаіі.

gonnr@ukr.net код ЄДРПОУ 04061731

Акт

Про uприлк,дн~ннн Пur:sідuмл~ннн прu плёtнutsу дінльність, нкёt підлнгёtt:
оцінці на довкілля

• J
від 10 липня 2018 року м. Городня

Нами, предсrавниками Городнянської міської ради, заступником міського голови з
питань діяльності виконавчих органів влади - Мамедовим В. в. та спеціалісrом 11-ої
категорії відділу економіки, транспорту, торгівлі та інвесrицій Деркачем Є.Ф. складено Акт
про те, що «Повідомлення про планову діяльнісrь, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля», стосовно будівництва водозабірної артезіанської свердловини по вулиці
Черніпаська, 63 з :v,. Городня Чернігівської області, оприлюднено на офіційній дошці
оголошень Городнянської міської ради за адресою м. Городня, вул. Троїцька, 13.

Деркач Є.Ф.

Мамедов В.В.

..
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V

Свято Иордані н,а--~"~~бр,ижj __
З року в рік Свsпо Водохреща відзначають

у Городні зі зростаючим розмахом. Скільки
людей долучилося до свята цьогоріч, навіть
важко порахувати. За масштабом зимова Йор
дань співставна хіба що з Купальським святом.
Кілька років тому святкування Водохреща за-



is:oo ,;-;;;і~,ёд.;ё~-;;;ё~;~
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50Ток-шоу «ГоворитьУкраїна»
21.00 Т/с •Найкращий
чоловік»
23.30 Х/Ф •Водний світ»

18.00 Т/с :таєt7ниці• '
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с •Найкращий
чоловік»
23.20 Без паніки

19.50 тЬк-шоу •Гов~рить
Україна•
21.00 Т/с •Найкращий
чоловік-
23.20 Гучна справа
ОО.ОО, 02.15 Т/с -сві Майамі•

нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера (зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з облікової картки платника податків та офіційно повідомили мадських слухань)
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується про- про це відповідному контролюючому органу і мають від-
грамними засобами ведення Реєстру, не зазначається мітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або 6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-суб'єктом господарювання) місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на дов- З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення щодо планованої діяльностікілля планованої діяльності) громадського обговорення: А~партаМ~І:!Т i!Г(!QПRQMИ!,ЛQBQГQ RQ~BИT~ ~КОl]QГії
lknартамgнт arpQngQMИQl!QBQГQ RQ~витg, ~копогії Іі! приро,gних R~!.YR!,;i!i! Чgр1:1іrів!;ькоїQOl!i!!.HQї ,о.ерж5!в-ОГОЛОШЕННЯ Іа приgо.п.них R~!.YR!.iв ~ерніrі1!.ької оолаQнQїА~Rжа1- мої :~nміністn"'11Їі. поштова ааоееа: проспект Mиnv

про початок громадського обговорення !:!QЇ і!ВМІніQтgацїі, ІJQWTQІi! a,gp§!;@: І:!RQ!.ІJ~кт M!:!RY, 14 14 м, Ч~g1:1ігів, 1 ~QQQ, ~л~ктронна i!.!IR~Qa: di!R[ PQJ:Іt@
м. ~ggнігі&, 14QQQ, §l]~КТRQ!:!Hi! MR§Qa: di!Rf RQJ:Іt@ Qg,gov.~a. Т~Л-Lфак!;. (Q4§2) 774~88, КQНТі!КТ!:!і! QQOoa:звіту Qg.go~~a. І§л.Lфак!;. (Q4§2) Z74488, ко1:1такт1:1а QQOo@: Гі!НЖі! Ві!Л~НТИІ:!і! !QgfiBHi!з оцінки впливу на довкілля Ганжв !ІМ§І:!ТИІ:!а !Q12їi11t.ta (зазначити найменування органу, місцезнаходження,Повідомляємо про початок громадського обговорен- (найменування уповноваженого органу, місцезнаход- номер телефону та контактну особу)ня звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, ження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлен-
ня, збирання та врахування зауважень і пропозицій громад- 4. Процедура прийняття рішення про провадження пла- ний територіальний орган, до якого надаються зауваження іськості до планованої діяльності. нованої діяльності та орган, який розглядатиме результати пропозиції та строки надання зауважень і пропозицій1. Планована діяльність оцінки впливу на довкілля Ао~віl! !:!і! B!!!KQHi!!:!ttf! робіт ви- ,І;І~!]аgтам~нт aгgonpQMИ!.l!QBQГQ gо~вит~ ~кологіїB!:!AQOY1i!Ht!8 ПИТІ:!ИХ І]j,g~§МНИХ !i!Q,A (KQR!!!!.Hi КQПі!· Аі!І:fИЙ .0.§RЖi!ІHQ!Q i!RXЇT§!QYRl:!Q·OY.A!l~Лbl:fO!Q ЇІ:!!.П~К- та ngиро,о.ни~ R§QYR!.iв ~ggніrі1!.ької оолаQнQї ,о.ggжав-авви ~і!гап1~но.аержааного ~на~е1:1н.~, ;~гі,о.но ІJQ!.танови .YmO ної ~ ""·'ні"т~~- ії поштова "'"~--~- пооспект Mиnv~і!бІ!:!§П! МІІ:!і!.іgів lKRi!Їl:fИ віл, 12.12,199~g. №821) ;t (вид рішення про провадження планованої діяльності, 1~ м. Ч§gнігів, 14QQQ, §l!~ктgонна i!ARe!.a; dapr go~t@Пі,А;t§МНИХ IQ.A QeHQMi!H·l:f!!!ЖHІi!QK(!§ЙAQBQГQ IQAQt!Q!,HQ· орган, уповноважений його видавати, нормативний доку- Qg.gov.~si. т~л-Lфак!;. (Q4§2) 774488, ко1:1тs1ктна Q!.Оба:ГQ КQМПl!§ІЦ.У, шо RQ;JTi!ЦIQBaниi,! ПQ вулиці ~ggніrі!!І!.ЬКЇЙ мент, що передбачає його видачу) Ганжі! ВапентиІ:!@ Юgїівнs!§3, М, ГQgQ,Aн.i, ГQRQAHillt!QbKQ[Q Rі!Й!:І~У., ЧggІ:!іГЇ!!ІQІі!КQЇ 5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово- (зазначити найменування органу, поштову та електрон-QOl!i!QII ;i M§TQ!O ;~аб§~ng~еннв rocno.п.@R!.ькo-nиiuoro рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інфор- ну адресу, номер телефону та контактну особу)BQAQl]Q!,Ti!~i!H!:!8 Hi!!.§l!§l:!tl8 МЇQІі! ГQgo,gн.i. мацію про час і місце усіх запланованих громадських слу-

ІіУАіВНИЦТВQ l:!QBQЇ і!RПt;}Їі!НQІі!КQЇ QB§RAl!QBИHИ [!l!i!· хань Зауваження та пропозиції приймаються протягом усьо-HYf.Ili!!.ill ЮіЙQtІІQВі!ІИ !:!і! Іій Ж§ ;~емеl!ЬНЇЙ АЇЛіІІІ:!Uі, на Тривалість громадського обговорення становить 25 го строку громадського обговорення, зазначеного в абзаціякій RO;}Ii!!YQ!!li!Hi! І:!§RОбоча Qвеgмови1:11 2QQ3L§. 3rі.п.· робочих днів з моменту офіційного опублікування цього другому пункту 5 цього-оголошення.
но ngogm, о~іgві!на потggбі! вми новоїQве!Ш.l!овиuи оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання 8. Наявна екологічна інформація щодо планованоїQт@новить 1272 м gб, L!:!i! л.обу. Очіgt.мий А§біт !;;Ti!HQ· громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля діяльності
вить §Q м кw, Lна .п.обу, Гnибина Qв§gмовини SQ8 м. та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом го- 3віт з оцінки впливу на ,о.овкілл.~ планованої ,gі.~ль-(загальні технічні характеристики, у тому числі пара- сподарювання, що передається для видачі висновку з оцін- НО!;;Ті Ні! §З i!(!gW5!X.метри планованої діяльності потужність, довжина, площа, ки впливу на довкілля. (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд гро-обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої Протягом усього строку громадського обговорення мадськості)діяльності) громадськість має право подавати будь-які зауваження або (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується2. Суб'єкт господарювання пропозиції, які, на П думку, стосуються планованої діяль- планованої діяльності)

Комунаl!І!І:!§ nj,gngиt.MQTBQ •ГОРО4НЯНСЬКЕ ВИ- ності, без необхідності іх обгрунтування. Зауваження та 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу наРО&НИ~Е lП~АВlІІНІ:ІЯ :ж:итпово-КОМlНАЛЬt:ІОГО пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від примі-ГОСПО.nдfСІВА• Ко.а є.QРПОУ 03357QZ2 числі в електронному вигляді) та усно під час громадських щення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також]5]QO, ~§RІ:!іrіІQЬКІ Qбл., [QRQ.AHИHQ!i!KИЙ Rі!ЙОІ:!, мі- слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
QN [QRQAtfИ, Ql!ИWI l11tОІ:!2;ІІІQАQьк1, ~АИІ:!QК 12, Т§· Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля- 1510Q Чернігівська ООЛі!!,ть, м. Горо,gни, вул. Трої-n§фон; (0!16!15) 2·] 5-73 даються. uька. 1=" rоnоnн.~нська міська ~~"а з в.оп -17.00. тел.(повне найменування юридичної особи, код згідно з f)ІОММQЬ!!!;і Qll~i!l:!H8 11.Aбv.nп~.i 19.QZ.2Q19 в (Q4645)2-74-44. Тестов Qлgксій ВасильовичЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи оgимІше1:1н1 1по12ї ~ми ГQggл,н.~нQької міQької рми (найменування підприємства, установи, організаціі,- підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер па- об 11 .оо r!UІИІ:!І 1 ~§R!:!ldІQbKQi QбЛі!QІі, м. ГQgQAHill, ПQ місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознай-спорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переко- Ull, ІішїУІtКІІІ, ] 3 омитися з документами, контактна особа)

'1·~00 Історія одного злочину
18.00 Т/с •Таємниці-
19.50 Ток-шоу «Говорить •
Україна•
21.00 Т/с •Найкращий чоловік»
23.20 Контролер

19.50 тЬк-шоу •Гов~рить
Україна»
22.00, ОО.ОО, 02.30 Т/с •Усе
ще буде»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин

VI,, ••• , VV,'-V .._,V,.,nn•. ,r, Ц..,11n"
08.50, 15.20 Т/с «Найкращий
чоловік»
16.45, 20.00 Т/с «Несолодка
помста»
22.15 Т/с -Білий налив»
01.45 Телемагазин

VV,VV 1/V "'І ,,:;;;._,v.rІV~"'-0 IIVM\,,10"

12.50 Т/с -Усе ще буде»
17.00, 21.00 Т/с -Референт-
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютой
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Шукаю тебе»

...L..



Прием обьнвлений: 8 65-30-10 11096 885-1-555 0066 885-1-555 ~093 885-1-555 ю4 <1010)23 января 2019 ,.

швЕи на постоянную работу {063) 032-28-42
в Черниrове з/n - 6000 rрн (068) 374-27-85

І

ТRUСК
CENТER

· , Предnринтию на P8li01V TPE&VIOTCR:
'

ПРОДІВЕЦ-ИОНСVПЬТАНТ
ОР. знание сантехники. стройматериапов.

метиаов средннн 30 9 ооо rрн

ВОДИТЕПЬ nor,vaqиИA
ОР, налиqие vдостовервнин, зп от 6 ооо ruн.

тел.098-152-08-09

·~
Лидер доставки

питьевой вод«
в г. Чернигове

р Вкмная вода fядом всегда,

Заказ водьк
т. 653-356, 653-35
www.voda.cn.ua
www. tikoplus.com.ua

ВСЕ ДЛЯ ВАНТАЖНИК АВТОМОІіІЛІВ
» Анумулятори, масла
» Автошини до вантажних автомобілів
» Запчастини до вантажних автомобілів

НАМАЗ, МАЗ, НРАЗ

» Запчастини до вантажних автомобілів
і причепів MAN, DAF, RVI, VOLVO,
IVECO, BPW, SAF та інших

м. Чернігів, вул. Інструментальна, 1, (0462) 614-026, (0462) 610-926
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•Втрачене свідоцтво на право >Приму в подарокдля сироТЬІ компью
власності на житло м. Чернігів, пров. тер в рабочем состоянии. Тел. 5-38-77,
Коцюбинського, б. 4-б, кв. 6, вида- 073-185-15-48.
не на: Гранкіна Ольга Олександрівна, >Отдам бесматно пальто женское
Гранкіна Валентина василівна, •Приму в подарок для сирота: ком- зимнее/демисезон" большого разме-
Гранкіна Наталія Олександрівна, пьютер, планшет или ноутбук в рабо- ра (74), серое, на иск. мехе, практиче-
Гран_кін Василь Сергійович, вважати чем состоянии. Тел. 5-38-77, 073-185- ски ноеое, рост. небольшой (155). Те-
нед1исним. 15-48. левизор ч/б. Тел. 95-81-35, 098-118-
>Втрачене свідоцтво про пра- • 76-31.
во власності на житло Ілюша Ганна ! •Приму 8 подарок моику в нормальном •Отдам навоз 1 машину. Тел. 063-16-
Микола~вна (за адресою: м. Чернігів, сост. Тел. 063-45-54-999. 20.3ов
вул.__Доценко, буд. 7, кв. 40), вважати •Приму в подарок набор лего (мел- ·
НЄДІИСНИМ. кий), можно б/у, для ребенка. Тел. 066-
•Утерян документ участника боевьа ОО7 20 1о
действий на имя Хоменко Павел Ильич, • • ·
серия УБД №104262 считать недей- >Приму в подарок небольшой стол '1,ля >Ищу единомь,шленника по собира-

' нию иностраннь~х монет н банкнотое.ствительнь~м. кухни н 1 или 2 табурета. Тел. 063-45- Тел. (0462)636-871.
•Утеряна зачетная книга на Швец Ана- 54-999.
~~~~~~~:.'мировна, считать недей- •Приму в подарок ненужную вам дачу.
•Утеряннь~й. военнь~й билет времен- Тел. 063-872-35-46.
нь,й на имя Иовса Сергей Владимиро
вич, считать недействителЬНЬІм.
,Утерянь~ документь, на имя Колбаса
Виталий Александрович 1943г.р., па
спорт, пенсионное, АОК)'МЄНТЬІ участ- >Приму в подарок поддон под душ,
ника боевьх действий, просьба вер- можно б/у, в любом состоянии. Тел.
нуть за вознаграждение. Тел. 063-115- , 063-45-54-999.
73-82. '

Отдам в подарок

Ищу единсмь,шленников

•Приму в подарок ненужнь~е компью
тер, планшет или ноутбук, а таов ди
ван или софу. Тел. 063-99-03-102.

Приму в подарок
>Приму в подарок рабочий письмен
нь,й стол. Тел. 063-45-54-999.
•Приму в подарок стиральную машин

•Женщина 47 лет примет в подарок ку или холодильник. Или куплю недоро
ненужную вам хату. Тел. 096-30-53- і го. Тел.4-36-36,095-611-58-96.
445, 063-377-86-02. •Приму в подарок: диван, кресла,
•Приму в дар литературу буду благо- шкаф. Тел. 050-870-53-57.
дарен. Тел. 612-232.
•Приму в подарок вещи, до 60 разме
ра, и обувь- до 38 размера. Тел. 4-36-
36, 095-61 1 -58-96.

•Семья из Луганска примет в дар не
нужную вам хату 8 Селе ИЛИ любое ЖИ·
лье. Тел. 093-83-89-181.

Опека
•47 лет, женщина возьмет опеку над
пожиль~м челоееком, за право унасле
дования жилья. ПОРІ\ЦОЧНОСТЬ и над
лежащий уход гарантирую. Тел. 063-
972-78-71.
•Заберу жить неработающую женщину
нуждающуюся в жилье, желательно ве
рующую, за незначительнь~й уход (ин
валид, женщина). Тел. 099-66-58-784.
•Порядочная женщина 40 лет возьмет
опеку над пожиль~м человеком за пра
во унаследоеания жилья. Тел. 093-71 -
71-165.
•Порядочная женщина 57 лет, возь
мет опеку над пожиль~м человеком, за
право унаследоеания жилья. Тел. 063-
872-35-46.

~~~11%1НііНІ
Ок ищет ее

•62, 177 интеллигентнь~й без в/п муж
чина, познакомктся с порІІДочноо жен
щиной для общения и встреч. 14035,
Чернигое, д/в п.д. №2315.
>65/184/78, для с/с ищу женщину, лю
бящую nрмроду, дКТИВНЬІЙ образ ЖИЗНИ,
без частноrо дома и с/х участков. О се
бе: не курю, м/о, согласен на nереезд.
Чері!иrое, m, д/в п/д ЧН №07137.
•Вдоеец-65 лет, с потерей зрения, всю
работу по домуделаю сам. Ищу женщи
ну для с/о, отзоемсь, Е!СІ1І1 одинокая, как
я. 15622, смт. Березна, Менский р-н, на
wмя Филипnов Є.Б.
•Ищу женщину для совместного обще
ния 40-50 лет. Чернигое, ГП, 374680.
•Молодом пенсионер nознакомится с
женщиной для тепль,х fJP'/Ж. отноше
ний, возможен брак. Чернигов, m, д/у,
удостое. ААЕ28400З.
•Моnодой, привлекатеnьнь,й мужчи
на nознакомится с худенькой, миниа
тюрной девушкой. 14000, Чернигов, ГП,
д/8009645.
•Мужчина 50 лет, 168 рост, познако
мится с женщиной со светль,ми глаза
ми, не склонной к полноте. Чернигов,
m, до востр. п/у 139428.
>Мужчина 50 лет, рост 168, глаза голу
бьІе, добрь,й, по гороскопу рьба, позна
комится с женщиной для совм. прожи-

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

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

ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування ваува
жень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Видобування питних підземних _вод (корисні копалини вагальво

державного ЗНачення, згідно постанови Кабінету Міністрів України
від 12.12.1994р. J'/1>827) з

підземних вод сеиоман-нижиьокрейдового водоносного комплексу,
що розташован,е по вулиці Чернігівська 63, м. Городня, Городиянсь
кого району, Чернігівської області з метою забезпечення господарсь
ко-питного водопостачання населення міста Городня.

Будівництво нової артезіанської свердловини планується здійсню
вати на тій же земельній ділянш, на якій розташована неробоча сверд
ловина 2003/6. Зrідно проекту очікувана потреба води нової свердло
вини становить 1272 м. куб/на добу. Очікуємий дебіт становить 60 м.
куб. /на добу. Ілибина свердловини 508 м

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планова
ної діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт rосподарювання
Комунальнепідприємство«ГОРОДНЯНСЬКЕВИРОБНИЧЕУПРАВ

ЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА• Код ЄДР-
ПОУ 03357872

15100, Чериіrівська обл., Городнянський район, місто Городня, вули
ця Льоиозаводська, будинок 12, телефон: (04645) 2-15-73

(повне иаймекування юридичвої особи, код зrідио з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підп_риємця, іден
тифікаційний ход або серія та номер паспорта (АІІJІ фізичних осіб,
які через свої реліrійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного иом:ера облікової картки платника податків та офіцій-
но повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - пшприемця (поштовий ін
декс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення Департаменту аrропромисловоrо розвитку, екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації,
поштова адреса: проспект Миру , 14 м. Чернігів, 14000, електронна
адреса: dapr_post@cg.gov.ua, тел./факс. (0-%2) 774488, контактна особа:
Ганжа Валентина Юріївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження) номер
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орrан, який розглядатиме результати оцінки впливу на
довкілля Дозвіл на виконання робіт виданий Державною архітектур
но-будівельною інспекцією

(вид рішення про провадження планованої діяльності) орrан,
уповноважений його видавати, нормативний документ, що передба
чає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 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'єк
том господарювани.я, що передаєтьс.я д,u1 видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-11:кі зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обгрун
тування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) т-. усно nід час громадсь
ких слухань із внесенням до протоколу грома. .ьких спухаиь. Пропо
зиції, надані після встановленого строку, не pr ,rлидаються.

Іромадські слуханИJ[ відбудуться 19.02.201 '" приміщенні актової
зали Городнянської міської ради об J 1.00 голин. в Чернігівської об
ласті, м. Городня, по вуп: Троїцька, 13

(зазначити дату, час, місце та адресу прове, -ння громадських слу
хань)

6. Уповноважений центральний: орган або уповнов~ений тери
торіальний орган. що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на
довхілля та іншої достуnноі інформації щодо планованої діяльності

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова
адреса: проспект Миру , 14 м. Чернігів, 14000, еяектронна адреса:
dapr_post@cg.gov.ua, теJІ./факс. (0462) 774488, контактна особа: Ганжа
Валентина Юріївна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефо
ну та контактну особу)

7. Уповноважений центральний: орrан або уnоеноважений тери
торіальний орган, до якого надаються вауваження і пропозиції, та
строки надання зауважень і пропозицій

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова
адреса: проспект Миру , 14 м. Чернігів, 14000, електронна адреса:
dapr_post@cg.gov.ua, тел./факс. (0462) 774488, контактна особа: Ганжа
Валентина Юріївна

(зазначити найменування органу, поштову та елехтронну адресу,
номер телефону та контактну особу)

Зауваження та пропозиції приймаються лротяrом усього строку
rромадськоrо обговорення, зазначеного е абзаці другому пункту 5
цього оголошення.

8. Наявна екологічна ·іtформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ДUІльиості на 63 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд rромадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої
діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними

15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Троїцька, 13 Іороднян
ська міська рада з 8.00 -17.00 тел. (04645)2-74-44 Тестов Олексій Ва
сильович

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаход
ження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа).
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вания и с/о. 14000, Чернигов, m, д/в,
пасnорт НК 794456.
•Мужчина 50/175/85 м/о, познакомит
ся с порядочной толкоеой женщиной
для с/о и с/с. Чернигов, а/Я 1870, инд.
14000.
>Мужчина 52 года, хочет познакомить
ся с женщиной до 55 лет. Чернигов m
дов/сп/у 072012.
•Мужчина о()/183 пенсионер, с частич
нои nотереи зрения, без в/п, не суди
мь~й, уроженец г. Москва, жилье в селе,
ищет спутницу жизня до 65 лет, согла
сен на переезд в Чернигое, без претен
зий на жилье и проп11ску. Чернигов, m,
n/д НК879172.
•Мужчина 65/184/77 без в/п мате·
риально обеспечен познакомится с
женщиной для с/с с проживанием на
ее жилплощади. Чернигов, m, п/п
№!5716857.
>Мужчина 72 года, вдовец, без в/п, по
знакомится с женщиной. Чернигое, ГП,
до востр., п/у 025564.
•Мужчина среднего роста познако
мится с женщиной 45 лет, не склонной
к nолноте, для дружбЬІ и с/о. Чернигов,
ГП, п/у 139428.
•Мужчина, 57/170/70, симп.. , поряд.,
в/о, жиsу в ч/д. Познакомлюсь для все
стор. общения или с/с с одинокой кен
щиной, не полной и ухоженной, возмож
но из сельской местности , до 53 лет.
14000, г. Чернигов, m, п/п 942240,
>Мужчина, 65/172/73, надеюсь на
встречу независимой, приятной, вос
питанной женщиной, нуЖдающейся во
взаимном внимании, заботе и ласке.
Чернигов, ГП, п/д НК №!613987.
>0ДИНОІ(ИЙ 61/173/84, м/ж обеспечен,
не пью, не курю, неконфликтнЬІй, для
с/с ищу симпатичную женщину. Черни
rое, ГП, д.в. документ NO 397830.
•Одинокий мужчина в возрасте, nозна
комится с такой же женщиной, для те
ПЛЬІХ дружеских отношений, возможен
брак. Чернигое, ГП, п/у 284003.
•Одинокий мужчина, 60/174/78, в/о,
без в/п, м/ж обеспечен, не конфликт
нь~й, для с/с, nознакомится с симпатич
ной женщиной. Чернигов, ГП, до востр.
п/д №!904540.
•Одинокий пенсионер гознакомится с
женщиной, для теплвх, дружеских от
ношений, возможен брак. Черниrов, ГП,
п/у 776557.
•Познакомлюсь с женщиной для с/с,
45 лет прмятной внешности, воспеть
ваю один ребенка. Чернигов НК847995,
14013.

Она ищет его
•Вдова 56 лет, ищет мужчину 52-56
лет, доброго, не скупого, для сіс. Чер
нигов, д/в, СК310554.
•Вдова 71/168/80, nознакомлюсь с
одиноким мужчиной до 73 лет для дру
жеских отношений, чтобь скоротать
тяжелое время особенно для одиноких.
Черниrов, ГП, n/n 562684.
•Если сердце твое одиноко, если нет
доброть и нежности - отзовись, незна
комь~й мужчина, мь, попробуєм зто ис
править. Чернигов ГП п/д 534762.
•Женщина 62/174/65, для с/о nозна
комится с одиноким, незавиСИМЬІМ
мужчиной без в/п и м/жfп. Чернигов
ГП, д/в n/y 252480.
•Женщина 64/175/68, в/о, не кон
фликтная, nознакомится с порядоч
н~.м, интемигентнь~м мужчиной для
с/о. Чернигов, ГП, д/в, n/д 908652.
•Женщина, 41 год, познакомигсв с по
рядочнь~м мужчиной для создания се
мьи. ГП, Чернигов, д/в, n/n НК610772.
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Нами, представниками Городнянської міської ради, заступником міського голови з

питань діяльності виконавчих оJганів влади « Мамер,овим В. В. та спеціалістом І-ої
категорії відділу економіки, транспорту, торгівлі та інвестицій Деркачем Є.Ф. складено Акт

І

про те, що «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
І

довкілля», стосовно будjвництва водозабірної артезіанської свердловини по вулиці
Чернігівська, 63 в м. Городня ЧернігіВСІ?КОЇ області, оприлюднено на офіційній дошці
оголошень Городнянської міської рар.и ;3а адресою м. Городня, вул. Троїцька, 13.
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