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За результатами оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД), здійсненої
відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14 * Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», планованої діяльності «Здійснення комплексу заходів щодо захисту
земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною
площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки:
Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівської області»,
встановлено:

Процедуру ОВД по зазначеній діяльності розпочато 27 квітня 2020 року
шляхом розміщенням суб'єктом господарювання повідомлення про плановану
діяльність за реєстраційним номером 20204275712 у Єдиному реєстрі з ОВД (далі
- Реєстр) (оприлюднено на вебсайті Реєстру 29 квітня 2020 року). Повідомлення
про плановану діяльність опубліковано у газетах «Новини Придесення» від 22
квітня 2020 року № 17 (8388) та «Голос Чернігівщини» від 23 квітня 2020 року
№ 17 ( 151) та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі -Департамент).

Також, для ознайомлення громадськості з планованою діяльністю,
повідомлення про плановану діяльність розміщено в приміщенні Департаменту, та
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з 27 квітня 2020 року розміщено на дошках оголошень в смт Десна та в
с. Косачівка Козелецького району Чернігівської області (підтвердженням факту
оприлюднення є акт та фотофіксація).

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з ОВД (далі - Звіту) тривало 20 робочих днів: з 29
квітня 2020 року по 27 травня 2020 року.

Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту, на адресу

. . . .уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауваження 1... . .пропозицп від громадськосп не надходили.
Звіт та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту внесені до

Реєстру 22 жовтня 2020 року (оприлюднено на вебсайті Реєстру 26 жовтня 2020
року).

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Новини Придесення» від 21 жовтня 2020 року № 43
(8414) та «Голос Чернігівщини» від 22 жовтня 2020 року № 43 (177) та розміщено
на офіційному вебсайті Департаменту.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з 21 жовтня
2020 року розміщено на дошках оголошень в смт Десна та с. Косачівка
Козелецького району Чернігівської області (підтвердженням факту оприлюднення
є акт та фотофіксація).

Звіт з ОВД з 21 жовтня 2020 року розміщено у приміщенні уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля, у приміщенні Деснянської
селищної ради за адресою: вул. Ювілейна, буд. 1 а, смт Десна, Козелецького
району, Чернігівської області та у приміщенні Косачівського старостинського
округу Деснянської селищної ради за адресою: вул. 8 Березня, буд. 2, с. Косачівка,
Козелецького району, Чернігівської області.

Відповідно до частини 2-1 статті 17 Закону, протягом дії карантинного
режиму громадське обговорення планованої діяльності проводилося виключно у
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 26 жовтня
2020 року по 27 листопада 2020 року.

Протягом терміну громадського обговорення звіту з ОВД до уповноваженого
. . . ..територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауважень щодо планованоі

діяльності ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» не надходило.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Планованою діяльністю передбачається здійснення комплексу заходів щодо
захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці
загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу. Земельна ділянка площею
0,3704 га, кадастровий номер 7422083900:21:316:0004, знаходиться на західній
околиці села Косачівка Деснянської селищної ради Козелецького району
Чернігівської області.

Земельна ділянка 30 листопада 2017 року надана в оренду Чернігівською
обласною державною адміністрацією Кобилянському Олександру Васильовичу, 29
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січня 2018 року передана в суборенду Гудзенку Валерію Миколайовичу. На
підставі договору комісії від О 1 квітня 2020 року в інтересах Гудзенка Валерія
Миколайовича діє Товариство з обмеженою відповідальністю «АКЦЕНТ
ПРОДАКШН».

Згідно з п. 8. 3 договору оренди та п. 8.3 договору суборенди орендар та
суборендар мають право здійснювати комплекс берегоукріплювальних робіт,
будівництво берегоукріплювальних споруд в порядку, визначеному
законодавством України.

За даними Публічної кадастрової карти України земельна дшянка
провадження планованоі діяльносп межує:

- із західного боку - з Київським водосховищем;
- із північного боку - з земельною ділянкою (район Козелецький, КОАТУУ:

7422083900, Зона: 21, Квартал: 316);
- із південного боку - із земельною ділянкою державної власності площею

0,3251 га (кадастровий номер: 7422083900:21:316:0002; для будівництва та
обслуговування об'єктів рекреаційного призначення для обслуговування та
експлуатації човнової станції);

- із заходу - із земельною ділянкою площею 1405,3854 га (кадастровий номер:
7422083900:21:311:0014; для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним
послуг).

Детальний план території «Для здійснення комплексу заходів щодо захисту
земельної ділянки від підтоплень загальною площею 0,3704 га, на території
Деснянської селищної ради (за межами населеного пункту) Козелецького району,
Чернігівської області» затверджено розпорядженням Козелецької районної
державної адміністрації від 1 О червня 2019 року № 117.

Земельна ділянка об'єкту планованої діяльності знаходиться в межах зони
стаціонарної рекреації регіонального ландшафтного парку «Міжрічннський». У
відповідності до п. 4 ст. 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України» призначення зони стаціонарної рекреації - розміщення об'єктів
обслуговування відвідувачів парку (розміщення готелів, мотелів, кемпінгів);

. . ' .господарська діяльність, що не пов язана з цшьовим призначенням шєі
функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів
та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації забороняється.

Вид обмеження у використанні земельної ділянки - прибережні захисні смуги
вздовж річок, навколо водойм та на островах. Нормативна прибережна захисна
смуга становить 1 ОО м.

До земельної ділянки планованої діяльності наявний існуючий під'їзд з
rрунтовим покриттям.

Рельєф земельної ділянки має незначний ухил в бік Київського водосховища з
відмітками від 104,30 до 107, 70 у БСВ (Балтійська система висот).

Планована діяльність спрямована на перешкоджання затопленню земельної
ділянки, зміцнення її берегової лінії, запобігання процесам вивітрювання та
підмивання, забезпечення стабільного стану берега.

Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень
та укріплення берегу передбачається впроваджувати вздовж західної межі
земельної ділянки; роботи проводитимуться в межах прибережної захисної смуги
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Київського водосховища, на землях водного фонду, на яких діє режим обмеженої
господарської діяльності у відповідності до вимог Земельного кодексу України та
Водного кодексу України.

За результатами археологічної розвідки (попередні археологічні робіти)
Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна
служба України» Інституту археології НАН України № 661-в/24-20 від 23.07.2020
на території ділянки площею 0,065 га для будівництва берегоукріплювальної
споруди в межах земельної ділянки з кадастровим № 7422083900:21:316:0004 на
території Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської області
культурний шар не виявлений.

Ділянка проведення робіт знаходиться в лівобережжі озерно-річкової частини
Київського водосховища і включає прибережні мілководні біотопи з інтенсивним
заростанням макрофітами.

Київське водосховище належить до рибогосподарських водних об'єктів
загальнодержавного значення.

Ділянка проведення робіт проходить вздовж берегу затоки, знаходиться в
межах абсолютної відмітки 102,4 м.

За даними інженерно-геологічних вишукувань в геологічному розрізі
виділено три інженерно-геологічні елементи (ІГЕ):

ІГЕ - 1 -пісок алювіальний, мілкий, кварцовий, пухкий, насичений водою, з
домішкою органічних речовин (Ir=0,031), сірувато-чорний;

ІГЕ - 2 - суглинок алювіальний, текучий, середньозаторфований, сірувато
чорний.

ІГЕ - 3 - пісок алювіальний, мілкий, кварцовий, середньої щільності,
насичений водою, бурий.

Середньозаторфовані текучі грунти ІГЕ-2, характеризуються низькою
. . . .несучою здатністю, схильністю до нерівномірних осадок.

Гідрогеологічні умови ділянки будівництва характеризуються наявністю
безнапірного горизонту підземної води.

r рунтові води у період вишукувань (січень 2017 р.) зафіксовані на глибині
0,3 М.

Зафіксований рівень води близький до середнього багаторічного,
максимальний рівень залежить від атмосферних опадів і інтенсивності весняного

. .паводку, можливе затоплення дшянки шд час весняного паводку.
Водовміщуючими породами служать грунти ІГЕ- 1, 2, 3.
Водотрив залягає на значній глибині поза сфери впливу запланованоі

споруди.
Нормативна глибина сезонного промерзання відкритих грунтів району сягає

1,1 М.

Підземні води за ступенем агресивної дії неагресивні до всіх марок бетонів і
цементів; за ступенем дії на арматуру залізобетонних конструкцій підземні води
неагресивні при постійному зануренні і середньоагресивні при періодичному
змочуванні.

Згідно карти загального сейсмічного районування територія знаходиться у
межах зони з нормативним значенням сейсмічності в 6 балів.
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Захисні заходи захисту земельноі ділянки, враховуючи сезонні коливання
. . .рівня води та затоплення ділянки весняним паводком - штучне шдвищення

. . . ...планувальних відмтгок поверхні територц.
Земельна ділянка, на якій передбачаються будівельні роботи щодо

влаштування берегоукріплення та пірсу вільна від забудови, інженерних мереж та
зелених насаджень.

Підготовчі роботи включатимуть: винос на місцевості осей споруд;
закріплення орієнтирів для визначення ділянок виконання робіт на акваторії;
розміщення тимчасових будівель і споруд; обладнання спеціальних під'їздів до
зон робіт.

Зони робіт і тимчасові будівлі та споруди частково, по необхідності, буде
огороджено тимчасовими інвентарними огорожами та обладнано інформаційними,
попереджувальними написами, знаками безпеки, навігаційним обладнанням і
знаками. для проїзду транспорту і проходу людей буде виділено спеціальні зони,
для потреб працюючих на будівельному майданчику передбачається встановлення
пересувного інвентарного вагончика та біотуалета (без скиду стічних вод).

З метою здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від
підтоплень та захисту берегу зазначеної земельної ділянки від руйнування
хвилями та течією планованою діяльністю передбачається влаштування

. .. .вертикальноі шдшрноі стінки, а саме:
будівництво котловану - вирівнювання поверхні землі по трасі

шпунтової стінки на висоту низу верхової будови - відмітка 103,00 м;
вдавлювання шпунrу на проектну глибину- відмітку 97,80;
влаштування верхової будівлі (монтаж арматурних сіток, встановлення

опалубки, заливка бетону та зняття опалубки) - оздоблення берегоукріплювальної
споруди (вертикально вдавлених шпунтів) по верху протяжністю L=53,74 м;

розчищення дна з боку водосховища до берегоукріплювальної споруди;
планування грунту, вилученого при розчищенні дна з боку водосховища

до берегоукріплювальної споруди у полосі відведення берегоукріплювальної
споруди (шириною 20 м).

Конструкція берегоукріплювальної споруди - вертикально вдавлені в грунт
ПВХ-шпунти з оздобленням по верху шляхом бетонування; форма - пірс-
набережна, який влаштовується вздовж берега.

Виконання робіт по монтажу арматурних каркасів передбачено на місці
встановлення.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД, а саме:

При здійсненні планованої діяльності «Здійснення комплексу заходів щодо
захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці
загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження
земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівської
області» можливі наступні ймовірні впливи на довкілля:

- вплив на грунти, Завезення додаткового обсягу грунту не потребується;
земляні роботи щодо розробки грунту передбачають його використання у повному
обсязі. Планується вилучення грунту (піску) при влаштуванні верхньої будови з
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наступним його розрівнюванням та плануванням у полосі відведення
берегоукріплювальної споруди шаром 0,3 м та використання на зворотну засипку.

-вплив на водне середовище. Планована діяльність не передбачає скидання
забруднених стічних вод в поверхневі водні об'єкти, а також в підземні водоносні
горизонти.

Роботи в межах акваторії водосховища призведуть до скаламучення,
збільшення концентрації завислих мінеральних речовин в товщі води, зміна
кольору і прозорості, але за рахунок розбавлення природним стоком - стан води у
водоймі повернеться до початкового стану.

- вплив на атмосферне повітряне середовище. Тимчасовий під час
будівництва; забруднення атмосфери при експлуатації об'єкту планованої
діяльності стаціонарними джерелами не передбачається.

Викиди забруднювальних речовин при роботі двигунів внутрішнього
згорання будівельних машин та проведенні зварювальних робіт є технологічно
залповими, виконуються по виробничій необхідності та не здійснюють суттєвого
впливу на стан атмосферного повітря, не формують в приземному шарі атмосфери
концентрацій, які б перевищували граничнодопустимі значення.

- шумовий вплив. Вплив при роботі будівельних машин та механізмів
тимчасовий, в період будівництва. В цей період джерелами шумового впливу буде
працююча будівельна техніка. Мінімальна відстань від місця роботи будівельних
машин до житлової забудови близько 500 м.

На період проведення робіт з будівництва берегоукріплення та пірсу існуюча
акустична ситуація не буде погіршена і спеціальних заходів по зниженню шуму
від будівельної техніки і автотранспорту не потребується.

Очікувані еквівалентні і максимальні рівні звуку в районі виконання робіт в
денний час, які створюються будівельними машинами та механізмами не будуть
перевищувати допустимі величини.

- вплив на фауну, флору. Земельна ділянка об' єкту планованої діяльності
знаходиться в межах зони стаціонарної рекреації регіонального ландшафтного
парку «Міжрічннський».

У відповідності до п. 4 ст. 21 Закону України «Про природно-заповідний
фонд України» призначення зони стаціонарної рекреації - розміщення об'єктів
обслуговування відвідувачів парку (розміщення готелів, мотелів, кемпінгів);

. . ' .господарська діяльність, що не пов язана з цшьовим призначенням ЦІЄІ

функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів
та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації забороняється.

В процесі планової діяльності безпосереднє використання об'єктів флори та
фауни не передбачено.

На майданчику будівництва берегоукріплювальної споруди та плопп
розрівняння грунту зелені насадження відсутні; знесення зелених насаджень не
передбачається.

Зміна складу рослинних співтовариств і фауни, різноманітності
домінуючих співтовариств їх виснаження або деградація в
реконструкції об' єкта планованої діяльності не очікується.

популяцій,
результаті
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Проведення робіт на акваторіях водойми порушує природні умови існування і
відтворення риб та інших гідробіонтів, що призведе до втрат кормової бази в
обсязі 0,0237 тонн.

- вплив на ландшафт. Запланована діяльність не порушує ландшафт, не
викликає змін основних елементів геологічної структурно-тектонічної будови, а
також виключає виникнення ендогенних 1 екзогенних явищ штучного,
техногенного походження. Фізико-геологічних процесів (зсувів, ерозій) на ділянці
проведення робіт не спостерігається.

- поводження з відходами. Під час здійснення планованої діяльності
передбачено складування і накопичення будівельних та твердих побутових
відходів в контейнери на спеціально відведеному майданчику. Збір господарсько
побутових стоків при побутовому обслуговуванні робочого персоналу
будівельних організацій здійснюватиметься в біотуалет. Відходи по мірі

. . . . . .накопичення передаватимуться спешалізованим організаціям, відповідно до
укладених договорів.

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозиши
протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення
разом з таблицею повного, часткового врахування або обгрунтованого
відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку),
вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на
нижченаведене, а саме на те, що:

у наведених в Звіті з оцінки впливу на довкілля оцінок ймовірних впливів на
компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні ресурси та грунти, флору і фауну)

. . .. . .та при виконанні еколопчних умов, встановлених для планованоі діяльносп,
сукупний вплив зазначеноі діяльності є екологічно допустимим.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання
території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт
та провадження планованоі діяльносп, а саме:

1.1. Здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог Конституції
України, Земельного та Водного кодексів України, законів України «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд
України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ»;

1.2. Не допускати негативного впливу на регіональний ландшафтний парк
«Міжрічинський»;

1.3. При проведенні робіт на землях водного фонду виконувати заходи
щодо обмеження господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги
(ст. 89 Водного кодексу України) та збереження водного об'єкта в частині охорони
вод від забруднення, засмічення;

1.4. Здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог Закону України
«Про охорону культурної спадщини», у випадку виявлення знахідок
археологічного чи історичного характеру під час проведення земляних робіт
зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган
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охорони культурної спадщини Чернігівської області та орган місцевого
самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи;

1.5. Здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог ДБН Б.2.4-
3:2010 «Благоустрій територій»;

1.6. Здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог ДБН Б.2.2-
5:2011 «Благоустрій територій»;

1.7. Здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог ДБН В.1.1-
24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів»;

1.8. Здійснити експертизу проекту в частині врахування результатів оцінки
впливу на довкілля відповідно до ст. 31 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»;

1. 9. Забезпечити отримання всіх погоджень згідно вимог ст. 86 Водного
кодексу України щодо проведення робіт на землях водного фонду;

1.1 О. Не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;
1.11. Забороняється спорудження водосховищ, ставків, змінювати

природний рельєф та поглиблювати дно нижче природного рівня;
1.12. Поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону

України «Про відходи», укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у
сфері поводження з відходами;

1.13. Перед початком проведення робіт забезпечити здійснення обстеження
ділянки планованої діяльності з метою виявлення вибухонебезпечних та інших
речовин;

1.14. Не допускати скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти;
1.15. Повідомити про початок робіт Київський рибоохоронний патруль та

Деснянське басейнове управління водних ресурсів;
1.16. Забороняється проведення робіт на землях водного фонду у нерестовий

період та в період нагулу молоді риб;
1.17. Забезпечити можливість загального водокористування громадянами для

задоволення їх потреб відповідно до статті 4 7 Водного кодексу України;
1.18. Забезпечити обов'язкове дотримання державних будівельних норм та

. .інших докуменпв, що регламентують охорону навколишнього природного
середовища при виконанні будівельних робіт.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

2.1. Забезпечити виконання заходів, що дозволять мінімізувати ризик
виникнення надзвичайних ситуацій при провадженні планованої діяльності, а
також забезпечать запобігання чи пом'якшення впливу можливих надзвичайних
ситуацій на довкілля до допустимого та незначного рівня;

2.2. Припиняти будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія,
несправність тощо) до приведення технологічного процесу у відповідність до
регламентних умов;

2.3. З метою запобігання виникненню аварійних ситуацій дотримуватися
правил експлуатації обладнання та устаткування;

2.4. Забезпечити ліквідацію аварійних ситуацій, що можуть виникати;
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2.5. Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про
пожежну безпеку».

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення
транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

3 .1. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
планованоі діяльносп відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення
таких компенсаційних заходів**:

4 .1. Забезпечити сплату компенсаційних збитків, нанесених водним біоресурсам
внаслідок проведення робіт за фактично виконаними роботами за діючими на момент
сплати показниками питомих каmталовкладень.

4.2. Компенсаційні кошти за збитки, які будуть нанесені рибному господарству
спрямувати на проведення заходів по відтворенню водних біоресурсів.

4.3. Після закінчення робіт провести рекультивацію і посів багаторічних трав на
ділянці розрівнювання грунту.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання,
уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої
діяльності на довкілля**, а саме:

5 .1. Дільницю виконроба та біотуалет розмістити поза прибережною
захисною смугою водойми;

5.2. Проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних
та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти
для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) тільки у спеціально
обладнаних місцях за межами території об'єкту планованої діяльності;

5.3. Не допускати змішування відходів, забезпечити належне зберігання та
складування відходів, поза прибережною захисною смугою водойми, їх своєчасне
вивезення в закритих контейнерах, спецтранспортом;

5 .4. Провести лабораторні дослідження вилученого грунту та грунту в
місцях його розрівняння на вміст важких металів. В разі виявлення вмісту важких
металів у вилученому грунті вище їх вмісту в грунтах в місці їх розрівняння
передбачити їх вивезення за межі прибережної захисної смуги водойми;

5. 5. Не допускати заростання території планованої діяльності бур'янами,
особливо карантинними видами.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення
післяпроєктного моніторингу**, а саме:

6.1. Після закінчення робіт здійснити гідрохімічні та бактеріологічні
дослідження якості води водойми у місці проведення планованої діяльності, вище
і нижче місця проведення робіт.

Інформацію про результати післяпроєктного моніторингу надати
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації
до 15 числа місяця, наступного за місяцем закінчення робіт.
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7. На суб'єкта господарювання покладасться обов'язок із здійснення
додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а саме:
при зміненні технології ведення робіт на промислових майданчиках, заміні
технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови,
що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних 'та утворення
нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів
в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового,
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також
випром шення.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання.
Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі,
якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на. .довюлня управлшня
I!..Q.!1Q9..llOOxopoнн их програм та оц1нки
впливу на ДОRК1ЛЛЯ
(керівник структур: 101·0 11 ілрозлілу з оцінки
впливу 11а .ювкілля упоппонаженого органу)

.:}.-- 

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадм і i I і страцїі

(керівник у1,ов1101н1;~;с;1101·0 територіального органу)

(пілпис)
Валентина ГАН)КА

(ініціали. прізвище)

~Катерина САХНЕВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище+ ~.r 

. .) '_...•,...••....

І
* Якщо злійснювалася'процедура оцінки транскордонного впливу.
**Якщо·; оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність:
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