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ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд з впровадженням енергозберігаючих технологій на основі установки
, «УМКА-БІО» в смт Варва Варвинського району Чернігівської області продуктивністю 500 мЗ /добу»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу па довкілля № 20194103393

Чернігівська область, смт Варва, вул. Пилипенкаа, буд. З
(місце проведення громадського слухання)

від 11 липня 2019 року
Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _!_L осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком

смт Варва

до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
З. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття
громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
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Слухали:
J. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у лроцесі оцінки влливу на довюлля,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р . .No 989, він уповноважений головувати на громадських

слуханнях.
2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій

громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий

регламент:
на вступне слово головуючого - до 5 хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання - до ,/С) хв.;

на кожну з __ співдоповідей - до=-- хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до S хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні - до-=- хв.;
• . r ,.. . .,,.-..

на інш: виступи в ооговоренн: - дод__ хв.;

на підбиття підсу'v1ків та закриття слухань - до J хв.
·· --2. Догюв-ідь суб'єкта -госпопарювання щодо гіла1-ювано·1-діяі1ьності--та--її·вггfги ву иа-довхптлягдоповіді інших--учасникі-в:--·-:___~

Слухали:
1. Доповідь суб'єкта госпопврювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля
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2. Доповідь іншого учасника 'r

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
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3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на

громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

No Запитання до доповідачів (із зазначенням особи" що їх подає). Відповідь, якщо надавалася
(із зазначенням особи. що її надає}
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4. ОбгоrюЕ_ення учасника\,1и Г]J_О",1адських слухань (у_сні зауваження, п2_опозиції, та відповіді на них)"
--

No Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
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5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасник: в слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськост. та

закриття громадських слухань.
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До протоколу додаються:

1. Журнал (відоі\,1ість) реєстрації учасників громадських слухань на ~ арк.

2. Журнал (відо:v1ість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на _2-. арк.
3. Журнал (відо:v1ість) реєсграції письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на_{_ арк.

4. Пись:-юві зауваження тапропозиці\ що надійшли протягом громадських слухань, на~арк.

5. Відпопіді суfі'єкта господарювання на запитзння, надані після громадських слухань, на~арк. .,-.•,..,..~.:;·:..,-·•Ф<_,.:_.'..-·,, .__

------------·------- ---~ ------ --------·
б~ Аудіо- та/або в ідеозап ис громадських слухань.

---- ------ ------- --·------. . .

Головуючий ~
(підпис)

~ ,:
<..:./с:;а_...с...,._.,__'- =- і3:::,,"'1--0

(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності 3а~·ва·,кс111, та про11оз1шііt фіксується у розділі 3 протоколу.



ЖУРНАЛ (ВЩОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

«Реконс к ія каналіза ійних очисних спо з вп ова женням ене гозбе ігаючих технологій на основі становки
«УМКА-БІО» в смт Ва ва Ва винського айо Че нігівської області п о ктивністю 500 мЗ / об

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20194103393

від 11 липня 2019 року

Чернігівська область, смт Варва, вул. Пилипенкаа, буд. З
(місце проведення громадського слухання)

Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження

Контактний . Адреса реєстрації або фактична адреса№ або прізвище, ім'я, по ~тькові (для
телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*·представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)(для юридичних осіб) осіб)

:
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смт Варва

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



No

Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичних осіб)
або прізвище, ім'я, по батькові
представника і найменування

для юридичних осіб

Рік
народження

(для
фізичних

осіб}

Контактний
телефон

Адреса реєстрації або фактична адреса
проживання (для фізичних осіб) або адреса

місцезнаходження (для юридичних осіб)

..

/

Підпис"

1



Рік
иароджения

(для
фізичних

осіб}

Контактний
телефон

Адреса реестрації або фактична адреса
проживання (для ф ізичних осіб) :-160 адреса

місцсзнаходжеиия (для юридичних осіб)

і

Прізвище, ім'я,
110 батькові (для фізичних осіб)
або прізвище, ім'я, по батькові
ирєдставни ка і наймеиуваиня

{длн юридичних осіб)

Підпис"

9.
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* Пі.1п11е особи, шо .1:н зго.г; 11:1 обробку пс1ко11з.11,1111х да1111х 11і.1пові.1110 до За~-011у У1,р:1їн11 "Про га сист персональип с да1111х".
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Рік \
\ І

Прізвище, ім'я,
-

по ба+ьков і (для фізичних осіб) народження Контактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

~~~ або прізвишс, ім'я, по батькові (для телефон
п рожи ва н ня (для фізич ни х осіб) або адреса Підпис"

прєдставни ка і найменування фізичних міспезиахоцження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб)
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* ПідГІІІС ОС()()ІІ, шо пас згоду Ю1 обробку персоIIа.:n.І!ІІ\ ла ни х вілиовілно ,10 За1,011у УІ,ї13ЇІІІІ "Про за хпсл персональних Д::11111\".



сональних даних відповідно до Закон:

№

Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичних осіб) або

прізвище, ім'я, по батькові
представникаінайменування(для

ЮРИДИЧНИХ осіб}

Рік
народження

(для
фізичних

осіб}

о захист персональних даних".

Контактний
телефон

Адреса реєстрації або фактична адреса
проживання (для фізичних осіб) або

адреса місцезнаходження (для
юридичних осіб)

Підпис"

Головуючий
(підпис)

~#(ід???
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд з впровадженням енергозберігаючих технологій на основі установки
«УМКА-БІО» в смт Варва Варвинського району Чернігівської області продуктивністю 500 мЗ /добу»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу па довкілля № 20194103393

Чернігівська область, смт Варва, вул. Пилипенкаа, буд. З
(місце проведення громадського слухання)

від 11 липня 2019 року смт Варва

№
з/п

. Прізвище, ім'я, .
по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я,.

по батькові представника {для юридичних осіб

. .
Посада / найменування юридичної особи

Jl-.

Підпис*

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



Прізвище, ім'я, І \

No 110 батькові (для фіз11•11111:х осіб) або прізвище, і,1'н, Посада І 11а!і.,1е11ува11ш1 юридичної особи Підпис"
з/11 по батькові представ1111ка (для юридичних осіб)
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Головуючий ~
(підпис)

* Пі.11111с особи. що лаг JІ олу на оііроіі1,·~ 11срсо11а;11,1111, _1:11111\ вілповідно .10 За1,011) Уkраї1111 "Про 3.-1х11ст 11срсо11а:11,1111х д.-11111х".

~~Д/Р.
(прізвище та ініціали)



..
ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)

реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли
протягом громадських слухань щодо

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд з впровадженням енергозберігаючих технологій на основі
установки «УМКА-БІО» в смт Варва Варвинського району Чернігівської області продуктивністю 500 м3 /добу»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20194103393

Чернігівська область, смт Варва, вул. Пилипенкаа, буд. З
(місце проведення громадського слухання)

від 11 липня 2019 року смт Варва

№ Прізвище, ім'я,_по батькові (для фізичних осіб), а тако~ найменування (для юридичних Загальна кількість -Підпис*осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції аркушів

-=::,-

----===== -

Головуючий
(підпис)

~ЧІ а_ ~f/_о,
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
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