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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел./факс (0462) 67-48-72, е-гпаі]: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 38709568

Ічнянська міська рада Ічнянського району
Чернігівської області,
КОД ЄДРПОУ 04061748

, ,rш. Т.Г. Шевченка, буд. 1, м. Ічня,
Чернігівська обл., 16703

(суб'єкт господарювання та його адреса)

20207166137
(реєстраційний № у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на

довкілля)

54-20207166137/2 від 14.12.2020
(номер і дата складення звіту про громадське обговорення)

},..~·

ЗВІТ ПРО ГРОМАДС:ЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
планованої діяльності

«Екологічне та гідрологічне покращення річки Іченька та прилеглих
територій від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана в м. Ічня

Чер_нігівської області»
(назва планованої діяльності)

На виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної

державної адміністрації
(уповноважений орган)

підготував звіт про громадське обговорення планованої діяльності, щодо якої
здійснюється процедура оцінки • впливу на довкілля відповідно до
законодавства.

1. Відповідно про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим органом на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля:

. - · 1) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля, оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля (далі - Реєстр) 20 липня 2020 року:



2) оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля оприлюднено на вебсайті Реєстру 06 листопада 2020 року;

3) звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД) та інші
документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено на вебсайті
Реєстру 06 листопада 2020 року;

2. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
суб'єкта господарювання в друкованих засобах масової інформації та на
дошках оголошень:

1) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, опубліковано у «Трудова слава» від 16 липня 2020 року № 29 ( 10097)
та у «Гарт» від 16 липня 2020 року № 29 (2989);

2) оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД
опубліковано у «Трудова слава» від 22 жовтня 2020 року № 43 (10111) та у
«Гарт» від 22 жовтня 2020 року № 43 (3003);

3) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, розміщувалось на дошках оголошень (підтвердженням факту
розміщення є фотофіксація);

4) оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД
розміщувалось на дошках оголошень (підтвердженням факту розміщення є
фотофіксація) .

.-...:: ,..

3. Перелік матеріалів, наданий на розгляд, які розміщуються-у місцях,
доступних для громадськости

Звіт з ОВД
(звіт з оцінки впливу на довкілля, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

у приміщенні уповноваженого органу:
Департаменті екології та природних ресурсів Че12нігівської обласної.. . ..державн01 адмш1страц11

(найменування органу, місце знаходження)

у приміщені органу(ів) місцевого самоврядування відповідної(их)
адміністративно-територіальної(их) одиниці (одиниць), що може(уть)
зазнати впливу планованої діяльності:

Ічнянської міської ради, м. Ічня, пл. Т.Г. Шевченка, 1
(найменування органу/органів, місце знаходження)

а також в інших загальнодоступних місцях, визначених суб'єктом
господарювання (за наявності):

(адреса)

4. Кількість громадських слухань, проведених протягом строку
громадського обговорення планованої діяльності - (у разі
проведення):

2



Громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності
відбулися - року о - годині, у приміщенні

(адреса)

Якщо представники громадськості не з'явилис1 на громадсью слухання,
проведення яких булозаплановано на ___J року о --==-- у
прим1щею .--- за адресою: -----. _. .складається акт про неявку представників громадськості шд час проведення. . .громадських слухань у процесі ошнки впливу на довкшля.

*Примітка: відповідно до частини 21 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання, передбачені
статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються.

.; J

5. Громадське обговорення планованої діяльності на всіх стадіях
процедури оцінки впливу на довкілля:

громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до Звіту з ОВД, тривало 20 робочих днів від дня
офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає

-- оцінці впливу на довкілля, та було розпочато 20.07.2020 і завершено 14.08.2020;
громадське обговорення Звіту з ОВД розпочалось 26.10.2020, тривало ·34

робочі дні та було завершено 10.12.2020.

6. Перелік отриманих письмових зауважень і пропозицій, які
надійшли від громадськості під час проведення громадського обговорення:

не надходило.

Таблиця врахування наданих зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
протягом строку громадського обговорення (за наявності)

№з/п Прізвище, ім'я, по Зміст зауваження чи Інформація про
батькові (для пропозиції повне врахування,

фізичних осіб), а часткове
також врахування або

найменування(для обrрунтоване
юридичних осіб' відхилення
особи, що подає отриманих під час

зауваження і громадського
пропозиції обговорення

зауважень та
пропозицій

- -- ~ -

з



7. Опис· процедури громадського обговорення із громадськістю інших
держав у разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля:

не здійснювалася.

Додатки: Викопіювання документів, наданих суб'єктом господарювання,
згідно з пунктами 2,3 на J. L( аркушах

Начальник відділу оцінки впливу на
ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохоронних
. .програм та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на
довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу)·--~ ' ,..

,11і.//
~

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

~Катерина САХНЕВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище)

..

Сергій Кузнецов (0462) 677-914
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Візит

Юлія тимошенко ПРИіХАJІА
ПІJІТРИМАТИ опеrа

ляшка v 208-омv окрузі
Лідери «Батьківщини» і Радикальної партії пробачили

одне одному образи і розповіли, чим займуться
в парламенті після перемоги Ляшка на довиборах

олег Ляшко і
Юлія Тимошен

ко в одній машині
поїхали на Чернігів
щину, щоб поспіл
куватися з місцевими

((Я ладна обійняти цілий світ і
nіспя себе добрий спІд пиw11ТJІ))

65-рІчнуГаннуДроботущенкодобре
знають нелише медичніпрацівники, а й
у творчомуколі Ічнянщини. Слова, вине
сенів заголовок, стали епіграфомдо ії
другоїпоетичноїзбірки «Хуторянка».
Саме таквона іде по життю.
Цезвичайна українськажінка зі
своїмзвичайним призначенням
на землі: творитидобро. 1

Covid-19

Вірус ПОВЕРНУВСЯ
Vу раион

на території району знову виявили коро
навірус. б липня із чотирьох відібраних

мобільною бригадою ПЛР-тестів позитивними
виявилися три: у двох жителів Бакаївки та
жительки Андріївки.

А 9 липня із симптомами Covid-19 до сімейних лікарів
звернулися ще троє бакаївців, у двох з яких ПЛР-те
сти виявилися позитивними. Наразі четверо хворих і
п'ятнадцять контактних бакаївців та одна хвора і сім
контактних андріївців перебувають на самоізоляції. Як
повідомив завідувач райвідділення обласного лабора
торного центру Віталій Христюк, усього - 27 чоловік.

Через це на територіях Андріївського і Бакаївсько
го старостинських округів посилено профілактичні та ·
протиепідемічні заходи. Зокрема, рішенням спільної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та над
звичайних ситуацій призупинено автобусне сполучен
ня за маршрутом Ніжин - Бакаївка.

Торгівля продуктами харчування дозволена лише у
фасованому вигляді. Обмежено масові заходи.

За словами Бакаївського в. о. старости Костянтина
Бережняка, у селі розповсюдили інформаційні листів
ки із правилами поведінки під час карантину. Рекомен
дували без потреби на вулиці не перебувати, дітям -
лише з дозволу батьків. Усім носити маски, часто мити
руки та користуватися дезрозчинами.

- Нині на вулицях людей значно поменшало, - роз
повів Костянтин Бережняк. - Улюди виходять у масках.
МІА пппіпомит» ппп епіпситvаuію піппоиємців, які тор-
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Трудова СЛАВА 16липня 2020 р. з
про nланов~~:ш~~;~~=ка niдn11raє

оцінці впливу на довкім11
Ічн11нська міська r.ада Ічн11нськоrо району

кo'18lYlf.~ьV?"~&~"f 48
. інф:)рмує про ~мір провадити плановану

ДІЯЛЬНІСТЬ та оц1нку 11 впливу на ДОВКІЛЛЯ.
1. Інформащя про суб'єкта rосподарювання:
16703, Чержrівська область, Ічнянський рай·

он,т~лІ(~~s~j\'?-/{-Wевченка, 1
2. Планована діяльність, їі характеристика,

технічні альтернативи:
Плано~ана шяпьність, Ії характеристика..
Екопогічне та пдролопчне покращення р~чки~=~~;;е~:~;~~хвJ~~~~~~н:~ ~~fЧн~в~g:

н1пвськ91 області - реконструкшя,
Технічна альтернатива 1.
З метою екологічного та гідрологічного по

кращення ріЧК':1 Ічеt:іька та прилеглих територій
планованою шяпьнюпс передбачається . про
ведення комплексу ГІДРОТЄХНІЧНИХ ЗЗХОДІВ, ЯКJ
включають руслоочисн1 роботи в межах м. Ічня
від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана.
ста~~~~:н!~~ж~~ав~~~~~ев~~о~~~ин~~;~А1
довжиною 165 м.

Розчищення русла передбачається виконати
~g ~J~:~Jн~pвиЛ°rf,~i,;?f,X~~~i~~бi~e~~~
ня руслrючисних робіт від 2,0 до 2,5 м, закладен-
ня Р'6°;;~~ін~я існуючої водойми в руслі Qічки
Іченька виконуються на довжині 165 м, глибина
до виконання робіт становила від 0,5 до 2,Ом,
гисля розчищення 2,5 -3,Ом, закладення укосів
1

'
2

tfланованою діяльністю також передбачаєть-
giafк?i~aщ~~~~emir~e~~~ьi~и:ar~:~g~~~~~
~fанн~~и1

8
а
0

в~О~~~~н1~С~.~~~:~~~~~еС:~:~~
-

2
~~;,gg~~Fн~t~iв ~і~бачається ви·

конувати однокіешовими екскаваторами на
гусеничному ходу1.. розріенювання вилученого
rрунту по припеппи територп виконується буль
дозерами.

Технічна альтернатива_2.
Розчищення русла р1чки. Іченька, існуючої

водоими .в русл, р1чка.,_ та юну~их nерелив-
~~~~~~1~ізна38~~;~е~т;;~ст~&~о~11 :~;gн~~~~~
ням земснаряду .з переміщенням розр~леноrо
фунту на карти пдронамиеу. .

Однак, зважаючи на r!дР()лопчну характери
стику ДІЛЯНКИ плановано, ДІЯЛЬНОСТІ РІЧКИ Ічень
ка та топографічну характеристику прилеглої
теригори, використання зазначеного способу є
не\~~1~~~~Ровадження планованої діяльності,

територіальні альтернативи. • . .
М~сце провадження планоеано: ДІяльност,:

територіальна альтернатива 1.
Чернігівська область, Ічнянський район, м.

Ічня по jрнуючому руслу р. Іченька та Qрилеrлій
теригорп до нього вщ, вулиц, Свято-Преобра
женська до вулиц, Скуоана.

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2.

Не розrлядається. Розчистка річки Іченька
буде виконуватись по існуючому руслу в визна·
чених проектних параметрах, як1 максимально
наближені до природних.

. 4. Соцjально·економічний вплив планованої
ДІЯЛЬНОСТ1:

~ ::Жо~ч~~~~~і~
0~=~~~~~~~~~~~~~

р1чки іченька, прилеглих територ,и ВІД ву.п. Свя
то-преображенська до вул. Скуоана, та санпар
но-егцдемюпопчних умов проживання населен
ням. Ічня.

5 .. Загальні технічні хара~еристики,. у тому
чисш параметри планованоі шяпьносп (nоту
жність, довжина, площа, обсяг виробництва
то~~)~альна довжина роачищення річки Іченька
495м, що включає водойму на русл,.

Розчищення переливних ставків на прилеглій
території загальною ПRОТЯжністю 180 м.

Об'єм земляних робіт - 15700м3•
Площа земельної ділянки планованої діяль

ності становить 3,2 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої

діяльності за альтернативами:
Технічна альтернатива 1

про~~:;:<:srа~дf1в~л~~~~~льності в період
- дотримання значень гранично допустимих

концентрацій_ з~бруднюючих речовин в атмос
ферному гювпрі населених пункпв;

- до:rри~ання норм ш~ового навантаження
на меж1 санггарно-аахисно. зони;
робіf~~~~~~~я8~~~о~~~fння будівельних

- дотримання вимог проведення будівельних
ообп в межах прибережноі аахисноі смуrи р.
Іченька;

. - д,;п~манt:tя норм аберігання та ~л.іза_ції
ВІДХОДІВ ВІДПОВІДНО ДО вимог санпарно-ппєнн
них норм.

Щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядаються.
7. Необхідн~- еколого-інженерна підготовка і

захист теригоо« за альтернативами:
~л~~~~:~о~~t~:Р~~~~~~а для nланова-

ноі діяльності передбачає :
- польове обстеження;
7 інженерио-топографічні та інженерно-гео-

лопчн1 вишукування; _ ..
- виготовлення проёктнш документац~1;
- розроблення оцінки впливу на навколишнє

середовище;

оі№оставк~ на об'єкт необхідн_их механізмів. .
о заход,в захисту територн при виконанні

р належить:
• дотримання технолоrій передбачених про·

ект?~~конання ообіт проводиться з врахуван
ням вимог по збереженню навколишнього се
DЄJW!Ища.~ея технічної альтернативи 2:

8.е~[('а~~;~~,а т~ види можливого вппи
ву плановано, шяльносп на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1: .
Джерелами ~ож.nивого впливу на довкотля

є двигуни внутрішнього згорання буд~вельни_х
машин та механгзмів в перюд проведення буд,
вельних робіт.

коротка характеристика можливих впливів
плановано: шяльносп:

- на геологічне ~ередовище - вилучення
фунту при розчищені:

- на повггряне середовище - ви~иди забруд
нюючих речовин при робот, двигужв внугрішнь-
ого_з~f~::т~~Д~:~~~~~~:~~~т~НІЗМІВ~
на ~а~а~~~~~с:,~~~ет;х~7:~в. тимч~~овии,

- на технргенне середовище - в~дсуrн1и;
- н~ сошапьне середовище :-- гюпшшуються

санепщемюпогнні та еколопчні умови прожи
вання та відnочиІіку населення; .

- на рослиннии та твариннии свгr- вида.:nення
зелених насаджень, порушення кормовоі бази
живих водних ресурсів;

· на фунт - зняття родючого шару фунту з
на~:~~~~еg;!rв~~~!-1)( відходів, які будуть
передаватися. на утил1зац~ю.

щодо твхннно, альтернативи :
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, .джерела та. види можл11,вого впли:

ву на доакшля МО)t511~ВІ на теригорп земельно,
шпянки плановано: шяпьносп в межах м. Ічня
по існуючому руслу р. Іченька та прилеглій тери
торії до ньоrо вщ вулиці Свято-Преображенська
до вулиці Скубан~. _

щодо територіально: альтернативи 2:
не РQЗrлядається.
9. Належність планованої діяльності до

~Рє~~.~-~кf\86~:~;;~~~а~~і~ ~~~~~о~~
кіпля та nідnягають оцінці впливу на довкілля
&3:к

3
~а;~~аТ~п,р~~;~н~в~ліи~;~т:~6в~~]J;і"~
Пл~нощ~на діяльніс~ належить дq другої ка-

1W~fс'т:~~1;~:~f~g~~~;~~T~~~~~~'W~
впливу на ДОВКІЛЛЯ•

проведення робіт з розчищення і днопогли
блення русла та дна річок, берегоукріплення,
зміни і стабілізації стану русел р1чок.

1 О. Наявність підстав для здійснення оцінки

транскордонного впливу на довкілля (в тому
чисш наявність аначного негативного транскор
донного впливу на доволля та пврелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негатив
ного транскордонного впливу (зачеплених дер·
жа'Нідстае для здій9нення оцінки транскордон
ного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень
детапізацй інформаціі, що пІдt,яrає включенню
ДО зв1ту З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ:

Відповідно 40 ст.б Закону Украіни -Гїро оцінку
впливу на ДОВКІЛЛЯ•.

12. Процедура оці_НКИ.!JПЛИВУ на ДОВК!ЛЛЯ та
МОЖЛИВОСТ1 для ~аСТ1 В НІИ громадськосп:

. Планована суб'єктом r:,осподарювання ціяль
ність може мати аначнии вплив на цовкшпя 1,

~~~ R~:~t~~~~~ї~~л~и~~3а~~~І~~~;~п~а
довкілля ". Оцінка впливу надовкілля - це проце-
дур~. що передбачає: .

. гцдгоговку суб'єктом господарювання звrту з
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ;

проведення громадського обговорення пла
новано, ДІЯЛЬНОСТІ;
ки ав~З:~~J"~:н~~~~~~~ 8fJ=~~~ї3~~т~~6і
~Hfc?.fo~t::~~;~a~~~~:~r~~~~~~~~~~
ст1_-п1д час громадського .обговорення, пщ час
зшиснення процедури ошнки транскордонного
вмиву, іншої інформації;

надання уповно~аженим органом мотивова
ного висновку з ОЦІНКИ ВПЛ':fВУ на ДОВКІЛЛЯ, що:gg~~~п·~і~tл~~~~ n~~fY· передбаченого

. врахування висновку з оцінки впливу на дов:
кілля у рнценні про провадження плановано:
шяпьносп, зазначеного у пункn 14 цього пові
домлення.

У ВИСНQВку з оцінки впливу на довкілля упов
новажении орган, з ОГJ]ядУ на ощнку впливу
на довкілля плановано: шяпьносп, визначає
допустимість чи обr'рУJ::Ітqвує недопустимість
провадження пла.,ttовано, шяпьносп та визначає
екопогнні умови 11 провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на дов
кілля та отримання рішення про провадження
плановано: шяпьносп,
ред~~:д~3ав~~rк~о~лиив~ст~аг8~~~~=к~~1
для участі у такіи npoцe,qypI, зокрема на стадп
обговорення о~)сягу ,qослщжень та рівня деталі
зацшнформаци, що гидлягає включеннюдо звпу
з ОЦІНКИ впливу на довкілля, а також на стадп
~гляду уповноваженим органом. поданого
суб'єкт9м господарювання звпу з оцінки впливу
на ДОВКІЛЛЯ,.
оці~;исвт~в~Р~f~~~~0

{~ ~l6gg~~e:O~il~1н~
ше 25 робочих днів гррмадськосп надається
можливість надавати будь-як, зауваження 1

пропозиції до. з~іту з оцінки вмиву на довкілля
та плановано: шяпьносп, а також взяги участь
у rромадських слуханнях. Детальжше про ~РО·
цедур9 громааського обговорення звпу з ошнки
впли~у на доекшля буде повщомлено в оrоло-
ше~~~ n,P~~~i~~,~~q~cьк~~~ ii~~~PJ~л"щ.
жень та РІВНЯ дет~ІЗЗЦІІ, ,н~рмац~,, ЩО пшпягає
вклff',J~~~~Оз~~ч~~~~fвв;~:Уо~t~~~~~~:.
ня цього повідомлення на офіц~йнqму веб-сайті
уповноваженоrо органу громадськють має пра
во надати.уповноваженqму органу, зазначено
~У у пункп J5 цього поещомпення, зауваження
І ПРQПОЗИЦІІ ДО ,nланованQІ ДІJ1/)ЬНОСТ1, обсягу
дослщжень та рівня деталгзаци інформаціі, що
підлягає включенню до звпу з оцінки впливу на
ДОВКІЛЛЯ.

При наданні таких зауважень та пропозицій,
бажано вказати реєстраційний номер спра-
~rял~~9~r;"єд~~1Ь~l~tт~,к~л~~~~~~~~а~~;
на довкілля (зазначении на першім сторінш ць
ого пов~домлення). Це значно спростить процес
реєстр_;щії та розrляду Ваших зауважень , про·
ПОЗИЦІИ.

У разі отримання таких зауважень і пропо
зицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстр: з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ та
передан, суб'єкту господарювання (протягом
~t;°~t~~::,~д~~~в~~н~х і ~т8оип~;~нr;,· c~g~
підписом засвщчують свою зrоду на о~робку ,х
персональних даних= Суб'єкт господарювання
П_ІД час ПІДГОТОВКИ ~в1ту З ОЦІНКИ вппиау на ДОВ
КІЛЛЯ зобов'язаний вр~вати повністю, вра
хувати частково або q_бrрунтовано вщхилит~
зауваження I пропозицв громадськост,, надані
~~~~~~Іi~~~c;;~~j:~?f~~g~~~~~~ ,fШ:
~ir:r;я~ д~~~~~~н'фоt8м~Jя0Wt;~:п:~rzч~є~~~
ДО зв1ту З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.

. 14. Рішення про провадження планованої
ДІЯЛЬНОСТІ:
п ~~:~~ ~н3lїк0~rнз~;;~gї РШ:лньнн~т?~
Дозвіл на проведення робіт на землях водного
ФО'і'-2\•сі зауважеиия і пропозиції громадськості
д9 плановано: д!~ЛЬНОСТ1, q~бсяrу доспщжєнь та
р.вня деталізацп Iнформац,1, що підлягає вклю·
чен~ю ДО авпу з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ, не-
об':іf.:'rі'ана;:.с:~~~~олоrІf та природних ре·
сурсІв 'lfер_ніrІвськоf обласноfдержавної ад·
м1нісwаціJ,_рр9Сnект Миру, 14, м. Черніr111,
Україна ,••ооо, елекrwнна пошта: deko
~~~~~~а ~4>'!_нf;!1а Jg::;J9[,
Юріівна, начальник аід,qілу оцінки впливу на
~~~;д.r,,пqce:r:r..':J!кtfggл;~:tт.::~~==но, адм1нІстрац,1.
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24 июня теви Гнединцевского и
Остаповского сельсоветов Вар
винского района бил» удивлень1
звонками из области - на сле
дующий день их ждут на встре
че, где будут обсуждать... уси

ление их селами Озерян
ской ОТО.

1-:Неделю-назад на террито,
••••••• ,о;•• ~ ~•••• ~-- ~ ••••военноrо городка N!l 12 в При

:-" __ •••~,lt(,,a. .•••••.. ~----- .••••••луках коммунальщики спили-
' .'валИ ащийньїё'деревья.'Сре~_..,
ди них-и старьій тополі:'fв*'ко~ - -

-- •••••• "'~ .. і"; --.-~*'~ -"'"..-..~ ,і-

!' ром бь,лодуплодятлов. Четь,ре ".,_ _,
._..,,-І·~ -- -~~..»>~~-" -;-~.~'і..птенца вьтали на землю. Один;,; ·

поrиб, осівльнцз: подобрала
..•.•••...• .,..,.••.,, п~-
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3АРА&ОТКИ
Для одних лето - зто речка и пляж, для других

- ещё одна возможность заработать свежую ко
пейку.

- Я сейчас в декретном отпуске. Благодаря ма
ме, которая помогает растить Андрюшку (мальtшу
11 месяцев. -Авт.), могу около З часов в день со
бирать чернику, - рассказьівает 30-летняя Анна
Белоокая из Корюковки.

Лес - рядом с домом. Там у неё свои, открьпье
ещё в детстве, попяньі Аня на них даже мусор уби
рает. Никаких -шморгалок-, -бралок», которьіе вме
сте с ягодами обдирают листья с черничннх кустов,
обрекая их на вьюькание, не применяет. Собирает
только руками и в перчатках. Добавляет: и с любо
вью! Ведь ягода в первую очередь - для сьнупьки,
для семьи. Что осталось - продаёт, Просит по ЗО
грн за полулитровую баночку (цена на 25 июня). Но
часто уступает. Говорит: лес даёт ягодьі бесплатно,
да ещё и заряжает позитивной знергетиюй. Еже
дневннй заработок Аннь1 составляет от 150 грн.

300 грн в день с грёхразовьм питанием и рю
мочкой к ужину, 500 грн без зтого - такие тарифи
действуют на территории Андреевского сельсо
вета Городнянскоrо района (в его состав входят
также Автуничи и Староселье) за вьіпас сельско
го стада.

- В трёх сёлвх - около 180 коров, - говорит
председатель сельсовета Александр Марченко.
- Меньше всего в Андреевке, там их привязЬІвают
пастись возле огородов. Больше всего (около 90
голов) - в Автуничах. Пастбища близко. Под нихот
ведено 112 га. После дождей ірввн достаточно, но
не все могут вЬІдержать целЬІй день под солнцем:
на даннЬІй момент коров в обед домой не гоняют.
Позтому многие нанимают пастухов. Чаще всего -
из соседней Солоновки. Там уже поовереннне

ог

парни - не халтурят. Как правило, пасут по двое.
Заработокделят пополам.

Для осеменения коров (цена вопроса - 250
грн) один из жителей община держит бьіка. «Кава
пер- востребован. Для него даже отведено отдель
ное пастбище.

Для дополнительного заработка некоторье за
готавливают сено. Сейчас средняя цена на него -
40 грн за пуд (16 кг). Ещё можно за деньги поко
сить у кого-нибудь сорняки: за одну сотку мотоко
сой берут от 70 грн. Другие продают церееянньіе
колья для поцвязьвания помидоров. Цена на них
зависит от ансотьі и диаметра. Самьіе цешёвьіе -
по З грн.

На море за такие деньги, конечно, не поедешь,
но когда с финансами прямо беда - с голоду не
умрёwь. А если включишь ещё и изобретатель
ность - хватити на хлеб с маслом. Самьіе сообра
зигепьньіе извлекают прибьіпь даже из... декомму
низации.

30-летний Сергей из Чернигова сейчас про
даёт полуметровь1й rипсовь,й бюст Ленина. Просит
тьIсячу гривен. Казалось бьі, кому он нужен? Но,
по словам Сергея, товаром активно интересуются
- ведь к запретному автоматически возраста
ет интерес.

- Не слишком ли вwсокая цена? - спраши-
ваю. ,

- Ничуть. В Интернете видел такие же по 4 спо
ловиной ТЬІСЯЧИ.

- Откуда у Вас Ленин?
- Купилу пьяниц. Они «откопали» в каком-то

заброшенном сарае.
Но заработать можно и без спекуляции. Летом

появляются для зтого дополнигельньіе возможно
сти.

Анна ЕФИМЕНКО

_:.__ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами веден
ня 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 паперо
вої версії зазначається суб'єктом господарювання) ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Ічнянська
міська рада Ічнянського району Чернігівської області код ЄДРПОУ.04061748 ,нформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку П I11ливу
на довкілля. 1. Інформація про суб'єкта господарювання: 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, площа Т.Г.Шевченка,1 тел. (04633)
2-13-49. 2. Планована діяльність, іі характеристика, технічні альтернативи: Планооана діяльність, іі характеристика. Екологічне та гідрологічне
покращення річки Іченька та прилеглих територій від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана в м. Ічня Чернігівської області - реконструкція. Тех
нічна альтернатива 1. З метою екологічного та гідрологічного покращення річки Іченька та прилеглих територій планованою діяльністю передбачаєть
ся проведення.t<омплексу.J:ідротехнічних.заходів, яківкпючають руслоочисні роботи в межах м. Ічня від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана.
Загальна довжина розчищення оічки Іченька становить 495м. шо 8кnю.,.я,:- •юлnІІІ ••.•v wi:-~.,; n•..••.•••.••.••..•••..• 1~с;: •• D,- ..•••••..••••• ,- -·---- -----"--··---· -- --·

Хочешь, что-
бь, бьто тепло
зимой, - поза
боться об атом
летом. Когда у
большинства
людей отпуска,
у предприятий,
предоставляю
щих коммуналь
нь,е услуги, -
сезон усилен
ной работь,. Они
готовят сети к
отопительному
сезону:прово
дят профилак
тику и проверя
ют, где тонко.
Ибо где тонко -
тами рвется, и
не стоит ждать,
пока зто случит
ся.

142 rривнь1 на КИ.АОМЕТР
fАЗОПРОВОДА.

Позво11ит 111 тариф на рас"реде11ение
rаза nодrотовить сети к зиме

Утечку на прокладке задвижки газорегулирующего пункта (ГРП) в селе
Анисов Черниговского района газовщики обнаружили во время техниче
ского осмотра. ГРП - зто отдельньіе здания с оборудованием, понижаю
щим давление газа с вьісокого, с которьім он движется по магистральньім
газопроводам, до среднего. Газ среднего давления попадает в шкафньіе
газорегулягорнью пунктьі (ШГРП). Главная задача зтих жепгьіх металли
ческих шкафчиков, ШГРІ1, - поддерживать давление газа низким и таким
передавать его потребителям, ведь все бьгговьів газовьіе приборьі рабо
тают на низкам давлении. То есть система распределения газа - зто
спожньій механизм с десятками тьісяч устройств и регуляторов.

«У нас в области 510 ГРn и 1701 ШГРn. На всех мь1 проводим регуляр-
иЬJР- о~иптп1-..1 ІА пnпrhun:JVTIAUDl"VГ\D nF1t"n,/\VIAD!:JLJІAD l"DІAut:JI" rr'\TГ\DIAA •• ., І"'\Т-1"'\-



.• з-оцтки впливу надовкілля, не зазначається суб'єктом rосподарювання)___(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованоїдіяльності (автоматично rенерується проrрамними засобами ведення Єдиноrо реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперо
вої версіі зазначається суб'єктом rосподарювання) ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка nідляrає оцінці впливу на довкілля Ічнянська
міська рада Ічнянськоrо району Черніrівськоі області код ЄДРПОУ - 04061748 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку П впливу
на довкілля. 1. Інформація про суб'єкта господарювання: 16703, Черніrівська область, Ічнянський район, м. Ічня, площа т.r.Шевченка,1 твл. (04633)
2-13-49. 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи: Планована діяльність, if характеристика. Екологічне та rідролоrjчне
покращення річки Іченька та прилеглих територій від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана в м. Ічня Чернігівської області - реконструкція. Тех
нічна альтернатива 1. З метою екологічного та гідрологічноrо покращення річки Іченька та прилеглих територій планованою діяльністю передбачаєть
ся проведвняя коммексуJ:ідротехнічнихзаходів, які.включають руслоочисні роботи в межах м. Ічня від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана.
Загальна довжина розчищення річки Іченька становить 495м, що включає водойму на руслі довжиною 165 м. Розчищення русла передбачається.ви
конати по існуючому природному руслу, глибина русла до розчищення еід О,2до О,4м, після проведення руслоочисних робіт від 2,Одо 2,5.м, закладен
ня укосів 1:2,5. Розчищення існуючої водойми в руслі річки Іченька виконуються на довжині 165 м, rлибина до виконання робіт становила від 0,5 до
2,Ом, після розчищення 2,5 -3,Ом, закладення укосів 1:2,5. Планованою діяльністю також передбачається розчищення трьох існуючих переливних
ставків на прилеглій територіі загальною довжиною 180 м, глибина до розчищення в ставках становила від 0,5 до 1,5 м, після розчищення 2,0 - 2,5 м,
закладення укосів 1:2,0. Руслоочисні роботи передбачається виконувати одно«івшовими екскаваторами на гусеничному ходу, розрівнювання
вилученого фунту по прилеглій території виконується бульдозерами. Технічна альтернатива 2. Розчищення русла річки Іченька, існуючої водойми в
руслі річки та існуючих переливних ставків на прилеглій території виконується гідромеханізованим способом з використанням земснаряду з перемі
щенням розробленого (рун ту на карти гідронамиву. Однак, зважаючи на rідрологічну характеристику ділянки nланованоі діяльності річки Іченька та
топографічну характеристику прилеглої територіі, використання зазначеного способу є недоцільним. 3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи. Місце провадження планованоі діяльності: територіальна альтернатива 1. Чернігівська область, Ічнянський район,·м.
Ічня по існуючому руслу р. Іченька та прилеглій територіі до нього від вулиці Свято-Преображенська до вулиці Скубана. Місце провадження плано
ваної діяльності: територіальна альтернатива 2. Не розглядається. Розчистка річки Іченька буде виконуватись no існуючому руслу в визначених про
ектних параметрах, які максимально наближені до природних. 4. Соµіально-економtчний вплив планованої діяльності: Реалізація планованої діяль
ності буде сприяти екологічному та гідрологічному покращенню річки Іченька, прилеглих територій від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана,
та санітарно-епідеміологічних умов проживання населенням. Ічня. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльнос
ті (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): Загальна довжина розчищення річки Іченька 495м, що включає водойму на руслі. Розчи
щення переливних ставків на прилеглій території загальною протяжністю 180 м. Об'єм земляних робіт - 15700м3. Площа земельної ділянки nланова
ноі діяльності становить 3,2 га. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: Технічна альтернатива 1 Обмеження пла
нованої діяльності в період проведення будівельних робіт: дотримання значень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмос
ферному повітрі населених пунктів; дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони; дотримання вимог проведення буді
вельних робіт на землях водного фонду; дотримання вимог проведення будівельних робіт в межах nрибервжноі захисної смуги р. Іченька; дотриман
ня норм зберігання та утилізації відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм. Щодо технічної альтернативи 2: Не розглядаються. 7. Необ
хідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: Для технічної альтернативи 1: Еколого-інженерна підготовка для планова
ноі діяльності передбачає : - польове обстеження; - інженерно-топографічні та інженерно-геологічні вишукування; - виготовлення проектної доку
ментаціі; - розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище; - доставка на об'єкт необхідних механізмів. До заходів захисту території при
виконанні робіт належить: - дотримання технологій передбачених проектом; - виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню
навколишнього середовища. Для технічної альтернативи 2: Не розглядається. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності
на довкілля: щодо технічної альтернативи 1: Джерелами можливого впливу на довкілля є двигуни внутрішнього згорання будівельних машин та меха
нізмів в період проведення будівельних робіт. Коротка характеристика можливих вnливів nnанованоідіяльності: на rеолоrічне середовище - вилучен
ня фунту nри розчищені; на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин при роботі двиrунів внутрішнього згорання будівельних машин
та механізмів; на клімат та мікроклімат - відсутній; на водне середовище - вплив тимчасовий, на час роботи будівельної техніки; на техногенне се
редовище - відсутній; на соціальне середовище - поліпшуються санепідеміологічні та екологічні умови прокивання та відпочинку населення; на
рослинний та тваринний світ - видалення зелених насаджень, порушення кормової бази живих водних ресурсів; на fрунт - зняття родючого шару
фунту з наступним поверненням; утворення будівельних відходів, які будуть передаватися на утилізацію. щодо технічноі альтернативи : не роз
глядається. щодо територіальної альтернативи 1: Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території земельноі ділянки
пnанованоі діяльності в межах м. Ічня по існуючому руслу р. Іченька та прилеглій території до нього від вулиці Свято-Преображенська до вулиці
Скубана. щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається. 9. Належність планованої діяльності до nершоі чи другої катеrоріі видів діяльнос-
ті та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та nШJ1ягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті З За
кону Украіни "Про оцінку впливу на довкілля"): Планована діяльність належить до другоі категорії видів nланованоі діяльності згідно пункту 10 час
тини 3 етапі 3 Закону Украіни •Про оцінку впливу на довкіппя» проведення робіт з розчищення ідноnоrлибnення русла та дна річок, берегоукріплен
ня, зміни і стабілізації стану русел річок. 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, дов,сілля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав): Підставдля здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: Відповідно до ст.б Закону Украіни •Про оцінку впливу на до
вкіпля-. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: Планована суб'єктом rосподарювання діяльність
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украіни "Про оцінку впливу на довкілля •.
Оцінка вnливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення
громадського обговорення плановано! діяпьносп; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля. будь-якої додаткової інформа-
ції, яку надає суб'єкт господарювання, а також 1нформаціі, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення про
цедури оцінки гранєкордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом n'ятим цього nункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова•ений орган, з огляду
на оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обrрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри
мання рішення про провадження nланованоі діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 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 уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На
стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля продовж щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість на
давати 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 оголошенні про початок громадського
обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформаціі, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля: Продовж 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 проnозицїї до nланованоі діяльності, обсягу до
сліджень та рівня деталізаціі інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. При наданні таких зауважень та пропозицій,

-1',І бажано вказати реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля nланованоі діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розrляду 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 робочих днів з дня іх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм nідnисом засвідчують свою
згоду на обробку іх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати по
вністю, врахувати частково або обфунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громааського обговорення обс.!ІІ'у
досліджень та рівня деталізації інформаціі, що підлягає включенню до зеітуз оцінки вnливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діялЬІ<ості: Відnовідню до законюдавства рішенням про провадження
даної планованої діяльності є Дозвіл на проведення робіт на землях воднюго фонду. 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підляrає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації проспект Миру, 14м. Черніrів, Україна 14000, електро
нна пошта: deko_post@cg.gov.ua, телефон:+38 (0462)67-79-14, контактна особа - rанжа Валентина Юріівна, начальник відділу оцінки впливу на д9:
вкіппя Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівськоі обласної державної адміністрацїї. ~

, a.зufJ"'' У""', ufJмь11::: , 1ум11:, ь, , ••••• , .-, ,,. 1 лавная задача зтих желтьrх металли
ческих шкафчиков, ШГРІ'l, - поддерживать давление газа низким и таким
передавать его потребителям, ведь все бьгговьіє газовьіє приборь, рабо
тают на низком давлении. То есть система распределения газа - зто
сложньій механизм с десятками тьюяч устройств и регуляторов.

«Унас в области 510 ГРП и 1701 ШГРП. На всех мьI проводим регуляр
нью осмоірьі и профилактическое обслуживание, сейчас готовим к ото
пительному сезону. На зтом ГРП, в Анисове, при проведении техосмотра
обнаружили несколько утечек, в том числе на запорной арматуре. Такие
утечки происходят, потому что части спсівмн изнашиваются во время зкс
плуатации. Мь1 их обнаруживаем и заменяем», - рассказьіваєг начальник
Черниговского отделения АО «Черниговгаз» Евгений Денисенко.

На ГРП в Анисове провели техобслуживание запорной арматурь, - ра
зобрали, почистили, осмотрели уплотнительнь,е материальі. Изношен
нь1е - заменили. Поменяли фильтр для очистки газа от механических ча
стиц, которьіе попадают в него при добьнє, транспортировке по маги
стралям, после сварочньіх работ и пр. Проверили систему на герметич
ность. По технологии для проведения таких работ нужно бьшо отключить
от газоснабжения населеннь,й пункт. В Анисове - 530 потребителей.
Местньій житель Владимир Ленько говорит: «Вь1кручиваемся пока без га
за - мультиваркой пользуемся. Отключают на моей памяти второй раз, а
так и без отключения, биввло, проводили ребоіи. Если надо, потерпим.
Зто хорошо, что летом». 1

«йозіому и проводим все профилактические овбоіи летом, чюби зи
мой улюдей бьт газ без пвребовв», - обьясняет Евгений Денисенко. По
его словам, зто большая и трудоемкая работа - обход и обследование с
помощью специальньіх приборов подземньіх газопроводов, обслужива
ние стан ций катодной защитьі, газорегупягооньіх пунктов, настройка обо
рудования, проверка срабатьівания автоматики безопасности, замена
злементов и деталей системь, с истекшим сроком зксплуатации. Все зто
делается за счет тарифа на распределение газа. Но за его счет можно
сделать далеко не все, что необходимо, говорит Евгений Денисенко:
«еЧерннєовєвз» обслуживает по области 13,8 іьсячп километров газорас
прелелміельннх сетей. Если сопоставить километраж и деньги на обслу
живание, «оюоие заложень, в тарифе на 2-е полугодие, то на содержание
1 километра газопроводовунас есть всего 142гривнь,. Банка краскижел

того цвета стоит сейчас около 1ЗО гривен, а ею мь, можем покрасить все
го 64 метра газопровода диаметром 108 мм. Зто если в один спой, а по
стандартам надо в два. Вот и представьте, какое техническое обслужива
ние мь, можем провести. На второе полугодие нам добавили 6 копеек к
тарифу. Что такое 6 копеекдля такой сложной и огромной сети? Несмотря
на все, мь, активно готовимся к отопительному сезону. В 2020 году «чер
ниговгаз» потратит 13,5 миллиона гривен на реконструкцию 9 ГРП, ре
конструкцию и замену 46 ШГРП. Но мьI не сможем заменить все, у чего
заканчивается срок зксплуатации. Мь1 можем вьтолнить только срдчньів
ребоіьі, о модернизации сетей сейчас речь, к сожалению, не идет».

Напомним: в конце 2019-го НКРЗКУ утвердила двухзтапное приведе
ние тарифа на распределение газа до зкономически обоснованного уров
ня: с 1 января для «Черниговгаза» установила тариф 1,068 грн.за 1 м3 в
месяц, ас 1 июля -1,236 грн. А в конце июня, перед планируемьім вьг
равниванием, комиссия отменила свое же предьшушвв решение и снизи
ла тарифьі для 44 газораспределительнь,х компаний. Для «Черниговгаза»
- до 1,128 грн. Амортизационнь1е отчисления, когорьіе утвердила
НКРЗКУ на содержание газораспределительнь,х сетей в Черниговской
области, - 13 миллионов гривен. А нужно в 5 раз больше, говорит Ев
гений Денисенко, ведь изношенность сетей, которьіе начали строить в се
редине прошлого века, достигает 46%. Такими их =Черниговгаз» получил
в зксплуатацию от государства, ведь сети - зто государственная соб
ственность.



AKT№l
ПРО РОЗМІЩЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

від 15.07.2020 року м. Ічня

Робоча група у складі:
Бондаря Олександра Івановича - першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради;
Волеватенко Катерини Валеріївни - начальника відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Хулапа Сергія Олександровича - провідного спеціаліста відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Смілого Валерія Віталійовича - спеціаліста І категорії відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Кириченка Богдана Ігоровича - спеціаліст І категорії сектору економічного розвитку та
інвестицій міської ради;
розмістила повідомлення про планову діяльність Ічнянської міської ради що підлягає
оцінці впливу на довкілля «Екологічне та гідрологічне покращення річки Іченька та
прилеглих територій від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана в м. Ічня

_ , Чернігівської області»
Повідомлення про планову діяльність розміщено 15 липня 2020 року на дошці,_

оголошень Ічнянської міської ради за адресою: м. Ічня пл. Т.Г. Шевченка, 1, фото"
додається.

Підписи:

Бондар О.І. , са,.,.,
1

:л1'7І
І \ - ) _,,,,,,

Волеватенк
Хулап С. . ·
Смілий В~~~-1'---=------
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АКТ№2
ПРО РОЗМІЩЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

від 15.07.2020 року м. Ічня

. ,

Робоча група у складі:
Бондаря Олександра Івановича_ - першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради;
Волеватенко Катерини Валеріївни - начальника вщділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Хулапа Сергія Олександровича - провідного спеціаліста відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Смілого Валерія Віталійовича - спеціаліста І категорії відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Кириченка Богдана Ігоровича - спеціаліст І категорії сектору економічного розвитку та
інвестицій міської ради;
розмістила повідомлення про планову діяльність Ічнянської міської ради що підлягає
оцінці впливу на довкілля «Екологічне та гідрологічне покращення річки Іченька та
прилеглих територій від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана в м. Ічня

~-- Чернігівської області»
Повідомлення про планову діяльність розміщено 15 липня 2020 року на дошці , .

оголошень Ічнянської міської ради за адресою: м. Ічня вул. Воскресінська, 15, фото ·
додається.

Підписи:

..
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ІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Офіційний веб-сайт

Сьогодні - 15 липня 2020 р. 10:32:08

Реєстрація Вхід

ГОЛОВНА СТОРІНКА НОВИНИ ФОТОГАЛЕРЕЯ ПОДІЇ контакти ЕКСТРЕННІ ТЕЛЕФОНИ

І

Ічнянська отr •
Міський голова •
Міська рада •
Виконавчий комітет .•
Структура міської ради •
Нормативні документа •
Регуляторна політика •
Державні закупівлі •
Адміністративні послуги •
Публічна інформація •
Інформація служб •
Комунальне господарство •

Повідомлення про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля
І 15-07-2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, ЯІ_<а підлягає оцінці впливу на довкілля

Ічнянська міська рада Ічнянського району Чернігівської області

код ЄДРПОУ - 04061748

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її

впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання:

16703, Чернігівська область, Ічнянський район, ~1. Ічня, площа

Т.Г.Шевченка,1

Пошук Q.

Р[ОРLЕЛ юди llffA1'1
н г і т людяm

\
ДОПОМАГАЮТЬ
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Комунальне господарство ~

х

Очищення влади •

Об'єднання територіальних
громад

Конкурси!

ПРОТОКОЛИ
КОМІСІЇ

ТІ::Б га І ІС

Засідання ко)tісії з питань тевногенно
екологічної безпеки та. надзввчайних
c1tтyaцill в районі

13-07-2020 І 15:48

Сьоrодні, 13 липня, ва
спільному засіданні районної та
міської комісії з питань техногенно-

ПІ)ОІ-"р,1МW 4ep)(U}IOJ ftijlfi»tWI(~

насеяення, ОСБS та ЖБК

до впровадження
енергоефективних

захо~ів

,

новини

Повщомлеявя про плановану
діяяьніеть, ЯІ<а щдлягае оцінці впливу
на довкілля

15-07-2020 І 09:57

ПОВЩОМЛЕННЯ
про пяановану діяльність, яка

підлягає оцінці впливу на довкілля
Ічнянська міська

• • І"'екояспчноі оезnеки

Обласний конкурс "Кращий товар
Чернігівщинв-асаа"

І 13-07-2020 І 15:44

На виконання заходів обласної
Програмя розвитку малого

підприємвишва на
затвердженої

Опрос

•



Черннrовский
областной еженедельннк
Учрежден
7 нюнн 1911 года

І
В селе Южное Ичн11нскоrорайона проживает
8З-летн1111 Сталина Клименко (на фото). В ro
дw фашистской оккупации ей прииілось пере
жить немало испwтаний-обстрель,1 звакуа
цию1 rолод. Чтобw вЬІЖИТЬ1 ей пришпось
изменить даже собственное им11. ..
Несмотря на солидньй возраст, Стали

на Федоровна имеет яснь~й ум и прекрас
ную память. Ее подводят только ноги, но
зто отнюдь не мешает женщине расска
знвать о военном лихолетье так, словно

"' она пережила его вчера:
Ііі - Зто сейчас я живу в Южном, а ро-а. дилась и встретила войнув Яхновке тог-
~ да еще Лосиновскоrо района (сей
~ час Нежинский. - Авт.). Мой отец, Фе
~ дор Антонович, бип дирекrором мест

::а ного совхоза, и в Яхновке его все знали.m А мама, Федора Емельяновна, вела до-
3" машнее хозяйство, смотрела за детьми.
~ Нас в семье бьию трое. Я и две старшие
~ свсіри - Тамара ( 1928 года рождения)
~ иНина(1930-го). НазватьменяСталиной
іІі отцу посоветовал Алексей Федоров (в
-і будущем командир черниговско-вопан
~ скоrо партизанскоrо соединения. - Авт.),
е которЬІй тогда бил первwм секретарем

обкома партии. С папой они дружили, и
во время своих визитов в совхоз Федоров
не раз заезжал к нам в гости.

№ 43 (3003)
11 октября 1010 года.

Тнраж50040
Рекомендованнан цена - 6 грн
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страхования. Об зтом заявила глава партии
«Батьківщина» Юлия Тимошенко.

«Учип,1вая нинвшнвв состояние зхо
номики и бюджета, только обязательное
медицинское страхование способно
предоставить надпежащий уровень фи
нансирования медицинЬІ. Нельзя без
действовать, надо настойчиво предла
гать изменения реформЬІ здравоохране0

няя», - подчеркнула Юлия Тимошен.ко.
В то же время она напомнила об

обещанннх президентом и прави
тельством 300% доппатн медикам,
которьіе лечат людей от ковида. Зти
деньги, убеждена глава «Батьків
щини», медицинские работники, вра
чи, работники бригад «скорой» долж:
НЬІ получить гарантированно.

«Но есть проблема, потому что се
годня почасово считают, сколько ме
дик находился с больнЬІм ковидом, и
от зтого начисляют проивнп». Если
медицинский персонал, врачи «он
тактируют с больнЬІми, то гарантиро
ванно должно бЬІТь 300% доплатЬІ к
месячному окладу. Важно, чюби до
ппвіье получали и медики, работаю
щие в больницах, где есть инфекци-.
онние отделения с больнЬІми ковп
дом, ведь они, так или иначе, сопрп
касаются с ними. Также не следует
разделять бригадЬІ «скорой помощи»

на «ковиднЬІе» и «нековппнне», а всех
нормально обеспечивать надбавками
в 300%», - отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко считает, что в
бюджете на следующий год приори
тетньами цопжньі бьпь признань пре
жде всего здравоохранение и обра
зование. И «Батьківщина», заверила
глава партии, будет отстаивать зту
позицию в Верховной Раде.

«МЬІ будем добиваться, чтобЬІ на
следующий бюджетнЬІй год власть
сменила приоритетЬІ, чюби не вЬІделя
ли из бюджета деньги на непзвесіние
вещи, например такие, как пносірвн
нив наблюдательнЬІе совеіи в наших
государственнЬІх корпорациях, а чюбн
приоритетами наконец бьти признанЬІ
образование и здравоохранение. Зто
вппнствнние прввпльние приорите
ТЬІ, которЬІе нужно висіввпіь в rосу
дарственном бюджете на 2021 r. МЬІ
будем серьезно стоять на зтой пози
ции», - заверила Юлия Тимошенко.

Как сообщалось ранее, Юлия Ти
мошенко и цепутатьі «Батьківщини»
зарегистрировали в парламенте за
конопроект No 3464 об общеобяза
тельном медицинском страховании.

Марня ОЛЬХОВНК

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

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання) 20207166137 (реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності). ОГОЛОШЕННЯ про почвток громадського обrоворенн11 звіту з оцінІІМ
вмиву на довІСІJІn11. Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеноі у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності. 1. Ппаноаана ді11111,ніст1,. Екологічне та rідроnоrічне покращення річки Іченька та
прилеглих територій від вул. Свя-то-Преображенська до вул. Скубана в м. Ічня Чернігівської області. Планована діяльність
спрямована на оздоровлення зарегульованої ділянки річки в межах населеного пункту, покращення їі екологічного та гідро·
логічного стану, відтворення природного ландшафту, поліпшення естетичних і рекреаційних властивостей місцевості, вод·
ного об'єкта тощо. Заrальна довжина розчищення р. Іченька 495 м, що включає водойму на руслі. Розчищення переливних
ставків на прилеглій території загальною протяжністю 180 м. Об'єм земляних робіт 15700м3

• Площа земельної ділянкм ма·
нованоі діяльності становить 3,2 га. 2. Суб'єктrосnодар,оваин11. Ічнянська міська рада, код ЄДРПОУ 04061748. Юридична
адреса: 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, площа Т.Г. Шевченка, будинок 1. Місце здійснення планова
ної діяльності: Чернігівська область, м. Ічня, no існуючому руслу р. Іченька та прилеглій території до нього від вулиці свято
Преображенська до вулиці Скубана. З. Уnовноаа.ениіі орrан, 11оіі забезпечує nроведенн11 rpoмaдci.iroro обrоао
реннв. Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чер·
ніrів, проспект Миру, 14, контактна особа - начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту еколопї та природних
ресурсів Чернігівської облдержадміністрац1ї Ганжа Валентина Юріївна. тел.fфакс (0462) 67-79-14, електронна адреса: !І!ш!..
post@cg.goy.ua 4. Процедура nриіінАТТІІ ріwенНІІ npo nроІІ3Д)І(еННІІ маноааноїдім~.ності та орrан, воіі розrлІІДа
nuоае резуп"татм оцінки вмиву на довІСіJІп11. Відповідно до законодавства рішенням про провадження цієї планованої
діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що надається Департаментом екології та природних ресурсів та може
бути використаний для отримання інших документів дозвільного характеру, передбачених законодавством. 5. Строо,
тривапісn, та nорІІДоІС rpoмaдcwroro обrоворенНІІ звіту з оціно вмиву на довкіJІпв, вц,оча,очи Інформаці,о npo
'Іас і місце усіх заманоааних rромадс"ких спухан~,. Тривалість громадського обговорення становить 25 робО'Іихднів
з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості досту·
nyдо звіту з оцінки впливу на довкілля та іншоїдодаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що nередаєть
СІІ для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або пропозиц,ї, які, на їі думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності іх
об(рунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному виrлІІді) та
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиц,ї, надані після встановленого
строку, не розглядаються. Громадські слухання (перші) відбудуться - не проводяться, Тимчасово, на період ДІЇта в межах
території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Украіни з метою запобігання поширенню на території Украіни го
строї респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом
ЗО днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період. 6. Уnовнова•ениіі центрапьниіі орган або уnовнова•ениіі термторіап~,ниіі орган, що забезпечує доступ до
звіту з оцінки вмиву на довкЇІUІІІ та інwоїдоступноїінформаціі щодо планованоїдімt.ності. Департамент екології
та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кон
тактна особа - начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту еколопї та природних ресурсів Чернігівської об
лдержадміністрації Ганжа Валентина Юріївна, тел.fфакс (0462) 67-79-14, електронна адреса: deko post@cg.gov.ua. 7. Уnо
вноаа•ений центрапьииіі орган або уповнова•ений територіальний орган, до ІІІСоrо иада~СІІ заува•ення і nро
nозиціі, та строІСи наданНІІ заува•ею, і nроnозицііі. Департамент екології та природнихресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, контактна особа - начальник відділу оцінки втіиву
на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Черніrівськоі облдержадміністраціі Ганжа Валентина Юріївна,
тел./факс (0462) 67-79-14, електронна адреса: deko post@cg.gov ua. Зауваження і пропозиц,ї приймаються протягом усьоrо
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці першому пункту 5 цього оголошення. 8. На11вна еІСолоrічиа ін
формаці• щодо манованоїді1111ьиості. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 168 аркушах. 9. Місце
(місц11) розміщення звіту з оцінки впливу на довкіпп11 та інwоїдодаткової інформації (відмінне від nриміщеиНІІ,
зазначеного в пункті 6 цього оrопоwенн11), а таІСО• час, з 11коrо громадсьІСісn. мо•е ознаііомитНСІІ з ними. Ічнян
ська міська рада. Ацреса: 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, площа Т.Г. Шевченка, будинок 1 контактна
особа - Перший заступник з питань діяльності виконавчих органів Ічнянської міської ради Бондар Олександр Іванович тел.
/0463312-13-49 з 23 жовтня 2020 року. СеІСретар ІЧНІІНСЬІСОЇМіСЬІІОЇJ)МИ Валентина Колос.
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Ляшко: моя ПЕРЕМОГА
ЦЕ ПЕРЕМОГА КОЖНОГО

ЗВАС!
2 жовтня відбудуться

не лише місцеві
вибори, а й довибори
до парламенту по 208-му
округу.Безумовний
фаворит цих перегонів



Трудова СЛАВА 22 жовтня 2020 р. 1 ·1

Передвиборна агітація

Шановні

Вибори

Дnя хворих виборців - окремі кабінки
•жителі

Ічнянської ОТГ!

Радий Вам повідомити, що я є од
ним з кандидатів від Радикальної пар
тії Олега Ляшка до Ічнянської міської
ради (по округу 1) та Прилуцької рай
онної ради Чернігівської області. Я
знову йду в депутати, адже хочу завер
шити розпочате та покращити життя
нашої громади автобусним обслуго
вуванням. Також хотілось би додати,
що незабаром ми святкуємо День ав
томобіліста та шляховика! Тож, колеги,
зі святом!

на усіх виборчих дільницях будуrь облаuповані окремі кабін
ки для тих, хто прийшов із темпера'fУроЮ. npo це розповіли

у виборчих комісіях.
Температуру мірятимуть кожному виборцю. У кого вона буде виявле-

на вище за 37 ,2° - відправлятимуть голосувати в окрему кабінку. Потім
після кожної такої людини проводитимуть дезінфекцію самої кабінки і
ручки, якщо вона прийшла не з власною.

Приміщення, де проходитиме голосування, мають постійно дезін-
фікувати. Ідучи на вибори, не забудьте одягти маску.

Covid-19

Світлана ЦЮПКА

Дві нові смерті і стрімке зроаання
хворих на иоронавірус

У районі, як і загалом в Украіні, спост~ріrаЄТЬСіІ значний при
. ріст захворюваності на ковід. За минулий ТЮІtДень зареєстрова

• но 41 новий випадок: було 83 - стало 124.
На вівторок 20 жовтня з діагнозом коронавірус лікувалися 49 чоловік,

у тому числі семеро - у стаціонарних відділеннях лікарень Ніжина, При
лук і Києва. Решта перебуває на амбулаторному лікуванні.

На жаль, за минулий тиждень померли від хвороб, ускладнених ко
ронавірусною інфекцією, 69-річна жінка із Мартинівки і 91-річний ічня
нець. Оперативну інформацію надав завідувач районного відділення
обласного лабораторного центру Віталій Христюк.

Він зауважив, що ситуація із поширенням інфекції моmа бути ще гір
шою, якби працювали школи. Нині у дітей канікули і це дещо стримує
розповсюдження вірусу. Віталій Христюк радить дотримуватися пра
вил поведінки під час карантину і не ігнорувати захисні маски та витри-
мувати соціальну дистанцію.

До речі, із 19 жовтня Ічнянський район знову у «помаранчевій» каран-
тинній зоні. А це значить, заходи безпеки мають бути посилені.

Ніна НАЛИВАЙКО

ОГОЛОШЕННЯ
Громадська організація «Євроwпях» запро- ;

шує добровольців, бажаючих захистити волеви
явлення виборців, стати офіційними спостеріга
чами в день голосування 25 жовтня 2020 року та
під час підрахунку голосів. Обов'язково наявність

смартфону. Резюме з контактами надсилати:
ngo.euroway@gmail.com.

ОНЛАЙН ПРОДАЖ ДОСТАВКА
Магазин «Престиж» (Акція)

Мотоцмкпм,nр11чеn11
6ензокос11 від 1500 rрн.
6еизоnu11 від 1000 rрн.

Трактори від 40 тис. rрн.
Мотобпок11 від 15-30 тис. rрн.
скутер11 Японія від 9 тве. rрн.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки вппиву на довкілля
Повідомляємо про початок гро

мадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля планова
ної діяльності, зазначеної у пункті
1 цього оголошення, з метою ви
явлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадсь
кості до планованої діяльності.

ки впливу на довкілтІ
Відповідно до законодавства

рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде Висно
вок з оцінки впливу на довкілля, що
надається Департаментом експо
пї та природних ресурсів та може
бvти викооистаний лла nтnиu::a ••••a

ступної інформаціїщодо плано
ваноїдіяльності

Департамент еколопї та при
родних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації.
Адреса: 14()99, м. Чернігів, про
спект Миру, 1~. контактна особа -
1-1~ц~na,..utAlt' ainninv n11iuvІA annuau ~

Приймаємо БРУХТ різних МЕТАЛІВ '
та ЖЕРСТІ

Автомобільні кузовн, кабінн, будки, бочки, газові плкrн
РІЗАННЯ МЕТАЛУ. Досrавка по міс-rу безкоштовна

м ІчНЯ V--- тел. OfS7•В00-3f•42,
• t ІUІІUUІ~nп, 066-511-67-flfl, 087-049-77-87

8J.R. чanaosa. 49 ЛІц__,_АВІІЦ70217r,/р.:Ю.U7.2/1111р.

Ішвиді:Q.і якісно.Аоnо.може Вам.У тяжкvr:оnинv



І ' , • -~ Г~Q.oVUU ..,. ••• .,, •• ,п"' ''І""'ГПР<:J~:,ад,І<'І::ММW'Д<fftQJ-Деnартамент--екоJЮПІ та при-
НОЇ діяльності, зазначеної у пункті планованої діяльності буде Висно- родних ресурсів Чернігівської об-
1 цього оголошення, з метою ви- вок з оцінки впливу на довкілля, що ласної державної адміністрації.
явлення, збирання та врахування надається Департаментом еколо- Адреса: 14000, м. Чернігів, про-
зауважень і пропозицій громадсь- гії та природних ресурсів та може спект Миру, 14, контактна особа -
кості до планованої діяльності. бути використаний для отримання начальник відділу оцінки впливу на

1. Планована діяльність інших документів дозвільного ха- довкілля Депар'rаменту екології та
Екологічне та гідрологічне по- рактеру, передбачених законодав- природних ,ресурсів Черніrівської

кращення річки Іченька та приле- ством. облдержадміністрації Ганжа Ва-
глих територій від вул. Свято-Пре- 5. Строки, тривалість та поря- лентина Юріївна, тел./факс (0462)
ображенська до вул. Скубана в м. док rромадськоrо обІ-оворенни 67-79-14, евектронна адреса:
Ічня Чернігівсько] області. звіту з оцінки впливу на довкіл- deko_post@cg.gov.ua.

Планована діяльність націлена пя, включаючи інформацію про 7. Уповноважений централь-
на оздоровлення зарегульованої час і місце усіх запланованих ний орган або уповноважений
ділянки річки в межах населеного громадських слухань територіальний орган, до якого
пункту, покращення її екологічного Тривалість громадського обго- надаються зауваження і nропо-
та гідрологічного стану, відтворен- варення становить 25 робочих днів зиції, та строки надання заува-
ня природного ландшафту, поліп- з моменту офіційного опублікуван- жень і пропозицій
шення естетичних і рекреаційних ня цього оголошення (зазначаєть- Департамент екології та яри-
властивостей місцевості, водного ся у назві оголошення) та надання родних ресурсів Чернігівської об-
об'єкта тощо. громадськості доступу до звіту з ласної дер.жавної адміністрації.

Загальна довжина розчищення оцінки впливу на довкілля та іншої Адреса: 14000, м. Чернігів, про-
р. Іченька 495 м, що включає во- додаткової інформації, визначеної спект Миру, 14, контактна особа -
дойму на руслі. Розчищення пере- суб'єктом господарювання, що начальник відділу оцінки впливу на
ливних ставків на прилеmій тери- передається для видачі висновку з довкілля Департаменту екології та
торії загальною протяжністю 180 оцінки впливу на довкілля. природних ресурсів Чернігівської
м. Об'єм земляних робіт 15700 мз. Протягом усього строку гро- облдержадміністрації Ганжа Ва-
Площа земельноїділянки планова- мадського обговорення громадсь- лентина Юріївна, тел.jфакс (0462)
ної діяльності становить 3,2 га. кість має право подавати будь-які 67-79-14, електронна адреса:

2. Суб'єкт господарювання зауваження або пропозиції, які, deko_post@cg.gov.ua.
Ічнянська міська рада, код ЄДР- на її думку, стосуються планова- Зауваження і пропозиції прий-

ПОУ 04061748 ної діяльності, без необхідності маються протягом усього строку
Юридична адреса: 16703, Чер- іх обr'рунтування. Зауваження та громадського обговорення, зазна-

нігівська область, Ічнянський рай- пропозиції можуть подаватися в ченого в абзаці першому пункту 5
он, м. Ічня, площа Т.Г. Шевченка, • письмовій формі (у тому числі в цього оголошення.
будинок 1 електронному вигляді) та усно під 8. Наявна екологічна інфор-

Місце здійснення планованої час громадських слухань із вне- мація щодо nпановано'і діяпь-
діяльності: Чернігівська область, сенням до протоколу громадських ності
м. Ічня, по існуючому руслу р. слухань. Пропозиції, надані після Звіт з оцінки впливу на довкілля
Іченька та прилеглій території до встановленого строку, не розгпя- планованої діяльності на 168 арку-
нього від вулиці Свято-Преобра- даються. шах.
женськадо вулиці Скубана. Громадські слухання (перші) від- 9. Місце (місця) розміщен-

3. Уповноважений орrан, який будуться - не проводяться. ня звіту з оцінки вnпиву на
забезпечує проведення гро- Тимчасово, на період діі та в ме- доВІWUНІ та інwої додаткової
мадського обговорення жах території карантину, встанов- інформації (віN,tінне від при-

Департамент екології та при- леного Кабінетом Міністрів Украіни міщенни, зазначеного у пункті 6
родних ресурсів Чернігівської об- з метою запобігання поширенню цьогоогоnоwення), атакож час,
ласноі державної адміністрації. на території Украіни гострої ре- з якого rромадськісn. може оз-
Адреса: 14000, м. Чернігів, про- спіраторної хвороби (COVID-19), найомитися з ними.
спект Миру, 14, контактна особа - спричиненої коронавірусом SARS-·
начальник відділу оцінки впливу на CoV-2, до повного його скасування
довкілля Департаменту екології та та протягом ЗО днів здня скасував-
природних ресурсів Чернігівської ня карантину, громадські слухання
облдержадміністрації Ганжа Ва- не проводяться і не призначають-
лентина Юріївна, тел./факс (0462) ся на дати, що припадають на цей
67-79-14, електронна адреса: період.
deko_post@cg.gov.ua. 6. Уповноважений центрапь-

4. Процедура nрийнtІПtІ рі- ний орган або уповноважений
wення про Провад)І(еttМІІ мамо- територіальний орган, що забе-
ваної діяльності та орган, 8СІІіі зnечуе доступ до звіту з оцінІСИ
розmwдатиме результати оцін- вnпиву на довІWUІя та інwої до-

Ічнянська міська рада. Адреса:
16703, Чернігівська область, Іч
нянський район, м. Ічня, площа Т.Г.
Шевченка, будинок 1, контактна
особа - (Перший заступник з пи
тань діяльжх:;ті виконавчих органів
Ічнянської міської ради Бондар
Олександр Іванович), тел. (04633)
2-13-49, з 23 жовтня 2020 року.

м. Ічня, ХІІіdоnекария,
ву.n. lfanaua, 49

тел. 067-800-31-42,
066-511-67-99, 09'7-049--77-87

.fllцtнQ/ff C8plr,AВ Nl470217'1iд2lJ./17.2tJ10.,.

Швидко і якісно допоможе Вам у тяжку годину
ТОВ«РИТУАЛЬНІПОСЛУГИ»

Копачі, катафалк, автобус, доставка, труни,
покривала, вінки, хрести та ін.

Працюємо щоденно цілодобово
звертатись за тел. 050-313-98-49, 066-041-68-42

корів, коней та
молодняк ВРХ

від 300 кг

rpowl та товар у КРЕДИТ
АО 500000 rрн.

віА nровІАних банків України
без АОВіАки про АОХОАІІ.

МІІ JНахо411мось за а.uесою: м. fcott, 1у.1. Гorou. 1-а
М·Н «Меdлі)), тея, 050-388-85-12, 068-925-37-65

ми ЦІНУЄМО кожноrо покmця1
В той час, коли інші виробники підняли ціни на:

цукор на 40%, маргарин - 35%, олію - 26%,
борошно- 10%, ціни на наші вироби (печиво)
залишилися &ЕЗ ЗМІН. Крім того, кожного
тижня проводиться акція «ТОВАР ТИЖНЯ».

6ереконайтеся в цьому завітавши до фірмовоr:•·
магазину «ФАБРИЧНЕ ПЕЧИВО &ОРЗН~

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ
на виготовлення бланків
та бухгалтерських кн..

Тел. 2-15-83



АКТ№З
ПРО РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

від 22.10.2020 року м. Ічня

.;·.r

Робоча група у складі:
Бондаря Олександра Івановича - першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради;
Волеватенко Катерини Валеріївни - начальника ВІДДІЛУ житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Хулапа Сергія Олександровича - провідного спеціаліста відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Смілого Валерія Віталійовича - спеціаліста І категорії відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Кириченка Богдана Ігоровича - спеціаліст І категорії сектору економічного розвитку та
інвестицій міської ради;
розмістила оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля по проекту «Екологічне та гідрологічне покращення річки Іченька та прилеглих
територій від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана в м. Ічня Чернігівської області»

. r· Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля розміщено 22 жовтня 2020 року на дошці оголошень Ічнянської міської ради аа

.•.. ,.
адресою: м. Ічня пл. Т.Г. Шевченка, 1, фото додається.

Підписи:

Бондар О.І. у vy ll~u./b~
Волеватенко
Хулап С.О.(
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АКТ№4
ПРО РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

від 22.10.2020 року м. Ічня

.;·'..t

Робоча група у складі:
Бондаря Олександра Івановича - першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради;
Волеватенко Катерини Валеріївни - начальника відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Хулапа Сергія Олександровича - провідного спеціаліста відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Смілого Валерія Віталійовича - спеціаліста І категорії відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та благоустрою;
Кириченка Богдана Ігоровича - спеціаліст І категорії сектору економічного розвитку та
інвестицій міської ради;
розмістила оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля по проекту «Екологічне та гідрологічне покращення річки Іченька та прилеглих
територій від вул. Свято-Преображенська до вул. Скубана в м. Ічня Чернігівської області»

. r· Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля розміщено 22 жовтня 2020 року на дошці оголошень Ічнянської міської ради з~
адресою: м. Ічня вул. Воскресінська, 15, фото додається. ,.

Підписи:

· ..
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