
№ 20194103393 
(унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої 

діяльності при реєстрації повідомлення про плановану 

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля)  

 

Оголошення 

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

планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 

врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 
 

1. Планована діяльність 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд з впровадженням енергозберігаючих технологій 

на основі установки «УМКА-БІО» в смт. Варва Варвинського району Чернігівської області 

продуктивністю 500 м3/добу. 

Технічні характеристики установки «УМКА-БІО»: 

продуктивність – 500 м3/добу; 

аеротенки – 2 шт; 

контактний резервуар – 2 шт. 

ручна решітка для затримання покидьків – 1 шт.; 

пісковловлювачі – 2 шт.; 

відстійник – 4 шт.; 

системи аерації 1 – 2 шт.; 

системи аерації 2 – 2 шт.; 

бак реагенту – 1 шт.; 

озонатор – 1 шт.; 

повітродувка – 3 шт.; 

дегідратор – 1 шт.; 

насос подачі осаду на дегідратор – 3 щт.; 

насос – дозатор реагенту – 1 шт.; 

витратомір-лічильник з накладними датчиками ЭХО-Р-02 «СИНГАПУР» - 1 шт.; 

контейнер для зневодненого осаду, 120 л – 2 шт.; 

контейнер збору піску, 240 л – 3 шт.; 

споживча електрична потужність – 50 кВт/год. 

Площа земельної ділянки на якій буде передбачається реалізація планованої діяльності складає 

1,5951 га. 

Планована діяльність має соціально-економічний вплив на всю територіальну громаду смт 

Варва і населення, бюджетну сферу, промислово-виробничу галузь, житлово-комунальне 

господарство, сферу побуту та підприємницьку діяльність. На сьогоднішній день системою 

централізованої каналізації охоплена значна частина смт Варва. Завдяки проведенню робіт з 

реконструкції очисних споруд з впровадженням енергозберігаючих технологій, територіальна 

громада смт Варва зможе значно заощадити на затратах електроенергії, що в свою чергу 

забезпечить зниження собівартості очищення 1 м.куб стічної води та дозволить не 

підвищувати тарифів на водовідведення для населення. Проведення реконструкції очисних 

споруд зменшить обсяги скидів забруднюючих речовин, що свою чергу покращить гідрологічний 

режим річки Удай.  
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 

місце провадження планованої діяльності) 
 

2. Суб’єкт господарювання 

ВАРВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВАРВИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(код ЄДРПОУ 04412372) 

Юридична адреса: 17600, Чернігівська обл., Варвинський район, селище міського типу Варва, 

вул. Пилипенка, будинок 3; тел. +38(066) 110-77-37 – Бейкун Сергій Іванович 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 

ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної 
особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону). 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. 

Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.  



Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

- дозвіл на спеціальне водокористування, що видається центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю 

за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, відповідно до вимог Водного 

кодексу України; 

- дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами державного архітектурно-

будівельного контролю, відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»; 

- сертифікат готовності об’єкту до експлуатації, що видається органами державного 

архітектурно-будівельного контролю, відповідно до вимог Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності».  
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає 

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 (не менше 25, але не більше 

35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у шапці 

оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які 

зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 

обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 

електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських 

слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 
 

Громадські слухання 1 відбудуться 11 липня 2019 о 14 годині в залі засідань Варвинської 

селищної ради, за адресою: 17600, Чернігівська обл., Варвинський район, селище міського типу Варва, 

вул. Пилипенка, будинок 3; 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

Громадські слухання 2 відбудуться не плануються. 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Державний 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. 

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. 

Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.  

Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.  
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки 

подання запитань, зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. 

Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.  

Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.  
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення. 
 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 165 аркушах  з додатками. 
(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (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, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 

громадськість може ознайомитися з ними. 

Відділ економічного розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального 



господарства (кабінет №3) Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області, 

17600, Чернігівська обл., Варвинський район, селище міського типу Варва, вул. Пилипенка, будинок 3, 

тел. +38(066) 110-77-37 – Бейкун Сергій Іванович 

 

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності – з 18.06.2019 р. 
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайомитися з документами, 

контактна особа). 

  



 



 



 
 







 
  



 
 

 



 


