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

генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)

__________№20198144310_______________

(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 громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
Буріння і облаштування водозабірної артезіанської свердловини з підземних вод 

водоносного горизонту відкладів бучапької серії еоцену, з метою забезпечення 
водопостачання виробничих та господарсько-побутових потреб підприємства АТ 
«Будіндустрія» в м. Чернігів, за адресою вул. Індустріальна. 11. Проектна глибина 
свердловини 97м. проектний дебіт свердловини 15м3/год. продуктивність свердловини 
120м3/добу.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Будіндустрія» в подальшому по тексту скорочено АТ 
«Будіндустрія». юридична адреса: 14001. Чернігівська область, м. Чернігів вул. 
Індустріальна. 11. тел./факс: (0462) 65-38-00. ЄДРПОУ 01349644

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 
адміністрації. 14000. м. Чернігів, пр. Миру. 14. тел. +38 (0462) 67-79-14. електрона 
пошта: деко ро5і@С£.еоу.иа, контактна особа -  Кузнепов Сергій Олексійович.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

1. Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській обл.

2. Дозвіл на спеціальне водокористування, що видається Державним агентством 
водних ресурсів України.

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 (не менше 25,



але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обгрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
11.10.2019 року о 14:00 годині в приміщені- зал засідань адміністративної будівлі 
Акціонерного товариства «Будіндустрія» за адресою: 14001. Чернігівська область, м. 
Чернігів вул. Індустріальна. 11.

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

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 
адміністрації. 14000. м. Чернігів, пр. Миру. 14. тел. +38 (0462) 67-79-14. електрона 
пошта: сіеко ро5І@се.аоу.иа. контактна особа -  Кузнецов Сергій Олексійович.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 
адміністрації 14000. м. Чернігів, пр. Миру. 14. +38 (0462) 67-79-14. електрона пошта: 
(іеко _ро5і@са.еоу.иа. контактна особа -  Кузнепов Сергій Олексійович.

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки в п л и в у  на довкілля планованої діяльності на 84 аркушах.

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

Акціонерне товариство «Будіндустрія».за адресою: 14001. Чернігівська область, 
м . Чернігів в у л . Індустріальна. 11.
Контактна особа -  Мунтянов Станіслав Григорович

Телефон (095) 27-27-300.


