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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних

межах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його
санітарно-екологічного та технічного стану (IV черга)»

1. Реєстраційний номер справи з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД)
планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля No 20208136430.

2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу
на ДОВКІЛЛЯ.

«Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних
межах міста Носівка Чернігівської області з метою покращення його санітарно
екологічного та технічного стану (IV черга)».

3. Назва суб' єкта господарювання.
Комунальне підприємство «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради.

4. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначається відповідний пункт і частина
статті 3 Закону).
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Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля відповідно до пункту 10 частини З статті З Закону України «Про

. .ошнку впливу на ДОВКІЛЛЯ».

5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації:

5 .1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 14 серпня 2020 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція руслового ставка на
річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка Чернігівської області з
метою покращення його санітарно-екологічного та технічного стану (IV черга)»
(далі - звіт з ОВД) оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 09 жовтня
2020 року.

5.3. Звіт з ОВД оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 09 жовтня
2020 року.

5.4. Додаткові відомості до змісту Звіту з ОВД оприлюднено на вебсайтах
Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з оцінки
впливу на довкілля 16 листопада 2020 року.

б. Відомості надані суб'єктом господарювання шд час подання звпу з
. .ОЦІНКИ впливу на довкшля:

б .1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«Деснянська правда» від 13 серпня 2020 року No 31 (28745) та «Носівські вісті»
від 13 серпня 2020 року № 33 (9682), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Деснянська правда» від 08 жовтня 2020 року
№ 38 (28752) та «Носівські вісті» від 08 жовтня 2020 року № 41 (9690), копії яких
додаються до цього звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
13 серпня 2020 року розміщено:

- на дошці оголошень на першому поверсі будівлі КП «Носівка
Комунальник» Носівської міської ради за адресою: вул. Суворова, 55, м. Носівка
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація);

- на дошці оголошень на третьому поверсі адміністративної будівлі
Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 20, м. Носівка
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація);

- на дошці оголошень у центрі міста Носівка по вул. Вокзальна
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
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08 жовтня 2020 року розміщено:
- на дошці оголошень на першому поверсі будівлі КП «Носівка

Комунальник» Носівської міської ради за адресою: вул. Суворова, 55, м. Носівка
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація);

- на дошці оголошень на третьому поверсі адміністративної будівлі
Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 20, м. Носівка
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація);

- на дошці оголошень у центрі міста Носівка по вул. Вокзальна
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,
. . .

розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 09 жовтня 2020 року розміщено у приміщенні Департаменту

екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації за адресою:
пр-т Миру, 14, м. Чернігів.

6.5.2. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої
. .

ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 09 жовтня 2020 року розміщений у приміщенні
Комунального підприємства «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради за
адресою: вул. Суворова, буд. 55, м. Носівка, Чернігівська область.

7. Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на адресу

. . .
уповноваженого територіального органу з ошнки впливу на довкшля зауваження
. ... . .
І пропозицц від громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення на стадії визначення обсягу досліджень та рівня

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20
робочих днів: з 14 серпня 2020 року по 11 вересня 2020 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з
09 жовтня 2020 року по 13 листопада 2020 року.

9. У зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» (далі - Закон) громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на

. .. . .довКІЛЛЯ планованої діяльносп не проводилися.
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).

Протягом терміну громадського обговорення звіту з ОВД до уповноваженого
. . ..територіального органу з ошнки впливу на довКІЛЛЯ зауважень щодо планованої

. .
діяльності не надходило.



4

1 О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості,
отриманих протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.

No Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних Зміст Інформація про

No осіб), а також найменування (для юридичних зауваження чи розгляд**

п/п осіб) особи, що подає зауваження і пропозиції

- - - -

* Письмові зауваження і пропозиції, що надійшли протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під час
громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення).

11. Додатки (викопіювання) на dO аркушах:
11.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього
звггу;

11.2. Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення звіту
з ОВД письмових зауважень і пропозицій громадськості, не додаються у зв'язку
із тим, що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
письмові пропозиції і зауваження від громадськості не надходили.

Начальник відділу оцінки впливу. .на довюлля управшння
природоохоронних програм та. .
ОЦІНКИ впливу на довюлля
(керівник структурного підрозділу з оцінки
впливу на довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

Ід(/'
(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ініціали. прізвище)

~ -катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)(підпис)

( кері в11 и І< уповноваженого гериторіап 1,1 юго органу)
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<<ТК-МЕДЗАХИСТ»: індивідуальний
•захист за міжнаропними стандартами

я ким має бути якісний захисний одяг і як його виготовляти, знають у Чер
нігові. Днями в нашому місті запрацювало нове сучасне підприємство
«ТК-МЕдЗАХИСТ», яке спеціалізується на виробництві засобів індивідуаль

ного захисту, в тому числі медичного привначення, Вироби шитимуть на спеці
альному сучасному німецькому обладнанні, яке дає можливість зробити повну
герметизацію захисного виробу.

Цьогоріч у березні група компаній «Тек
стиль-Контакт» переорієнтуваnася на серійний
випуск засобів індивідуаnьноrо захисту (масок і
комбінезонів), працюючи на базі трьох фабрик
- «ТК-Стиль» (Чернігів), «ТК-Лубни» і «ТК-Ко
ростень». У зв'язку з цим компаніSІ прийняла

попередній співпраці з постачальниками цьо
го обладнання, вдалося замовити лінію з 12
машин. Керівництво «ТК-МЕДЗАХИСТ» планує
сертифікувати організацію цього виробництва
та виготовляти засоби індивідуального захи
сту за всіма вимогами міжнародних медичних

,. ----········- .# ~ -,.·_ .
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.,
(цата офіційного опублікування в Єдиномуреєарі з оцінки впливу
на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєару з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається субєктом господарювання)

(реєараційний номер справи про оцінкувnливу на довкілля пла
нованої діяльності
(автоматично генерується nрограмнимизасобами ведення Єдино
го реєаруз оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначаєтьсясубєктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність. яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Комунальне підприємство «Носівка-Комунальник»
Носівської міської ради
Код ЄДРПОУ: 32995697

інформує про намір провадити ма_новану діяльність
та оцінку її вмиву на довкілля.

1- Інформація про субєкта rосподарювання - дотримання обмежень господарськоі ціяль-
Юридична адреса: 17100, Чернігівська обл., ноаі та врахування меж територій та об'єктів

Носівський район, міао Носівка, вул. Суворова, природно-заповідного фонду, недопущення на-
55, телефон (04642) 2-11-96,е - mail: nos_kom@ несення шкоди природним комплексам та обєк-
ukr.net там, що охороняються;

2. Планована діяльність, її характеристика, •· - дотримання обмежень щодо благоустрою
технічні альтернативи. прибережних захисних смуг в межах населених

«Реконарукція руслового ставка на річці Но- пунктів;
сівочка в адмініаративних межах міаа Носівка щодо територіальної альтернативи 2:
Чернігівської області з метою покращення його Не розглядається.
санітарно-екологічного та технологічного стану» 7. Необхідна еколоrо-іиженерна підгоrовка і
IV черга. захнсrтернторіі за альтернативами:

Протяжніаь ділянки розчищення річки Но- Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні
сівачка, яка планується IV чергою будівництва вишукування. Проектні рішення в період будів-
- 423 м. ництва передбачатимуть заходи щодо раціональ-

Технічна альтернатива 1. ного використання земельних ресурсів;
Зааосування для розчищення руслового став- щодо технічної альтернотиви 2:

ка екскаватора типу драглайн - одноковшева Співпадають з технічною альтернативою 1.
самохідна виймальна-навантажувальна машина щодо територіальної альтернативи 1:
циклічної діі, у якої ківш має гнучкий зв'язок із Інженерно-геологічні та геодезичні вишуку-
арілою та поворотною платформою з допомо- вання.
гою канатів та блоків. Переміщення драглайну щодо територіальної альтернативи 2:
здійснюється крокуючим чи гусячим ходом, що не розглядається.
забезпечує високу маневреніаь і прохідніаь 8. Сфера, джерела та види можливоrо впливу
машин. на довкімя:

Технічна альтернатива 2. щодо технічної альтернативи 1:
Зааосування для розчищення руслового став- Джерелами можливого впливу на довкілля є:

ка плавучої землесосної машини (земснаряду), двигуни внутрішнього згорання ЩВЗ) будівель
з відкачуванням грунту та розрівнюванням його них машин та механізмів в період проведення
в межах прибережної захисної смуги руслового будівельних робіт.
ставка. Землесосний снаряд - плавуча земле- Коротка характеристика можливих впливів
рийна машина безпосередньої діі, все обладнан- планованої діяльноаі:
ня якої - фунтовий насос, двигун, що всмоктує і - на геологічне середовище - вилучення грун-
напірний трубопроводи, плавучий пульпопровід, ту при розчищенні;
механізми пересування, допоміжне обладнан- - на повітряне середовище - викиди забруд
ня, монтується на понтонах. Зазначений спосіб нюючих речовин при роботі двигунів внутріш
розчищення руслового ставка вважається недо- нього згорання будівельних машин та механізмів;
цільним, оскільки використання земснаряду най- - на клімат та мікроклімат - відсутній;
більш ефективне при доаатньому обсязі води у - на водне середовище - вмив тимчасовий,
водоймі. очікується утворення шлейфу мутноаі при роботі

3. Місце провадження планованої діяльності, землерийної техніки;

впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор
мації, яку надає суб'єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськоаі під час
громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;

- надання уповноваженим органом мотиво
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого аб
зацом п'ятим цього пункту;

- урахування висновку з оцінки впливу на до
вкілля у рішенні про провадження планованої
діяльноаі, зазначеного у пункті 14 цього пові
домлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допу
аиміаь чи обгрунтовує недопуаиміаь прова
дження планованої діяльноаі та визначає еколо
гічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльноаі без оцінки впливу на до
вкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе
редбачає право і можливоаі громадськоаі для
учааі у такій процедурі, зокрема на аадіі обго
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на аадіі роз
гляду уповноважени_м органом поданого суб'єк
том гqсподарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.

На аадії громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен
ше 25 робочих днів громадськоаі надається
можливіаь надавати'оудь-які зауваження та про
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованоі діяльності, а також взяти учааь у гро
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу

(цата офіційного опублікування в Єдино
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєару, не зазнача
ється суб'єктом господарювання)
2019954462
(реєараційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності)

І
ОГОЛОШЕННЯ

про початок rромадськоrо обговорення звіту
з оцінки вмиву на довкімя

Повідомляємо про початок громадсько
го обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованоі діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв
лення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності,

1. Планована діяльніаь
Продовження видобування на Рома

шівському родовищі корисних копалин
{нафти, газу, розчиненого у нафті}.

(загальні технічні характериаики, у
тому числі параметри планованої діяль
ності

(потужніаь, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльноаі)

2. Суб'єкт господарювання
Публічного акціонерного товариства

«Укрнафта» код ЄДРПОУ 00135390
пров. Неаорівський 3-5 Шевченків

ський район м. Киів 04053 Україна,
Контактний номер телефону:+

38(044)5061044, + 38 (044) 5061003
Нафтогазовидобувне управління «Чер

нігівнафтогаз» код ЄДРПОУ 00136573
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігів

ська обл. 17500
(повне найменування юридичної особи,

код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та
по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифі
каційний код

або серія та номер паспорта (дпя
фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєараційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи
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Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань не визначено; тим
часово, на період діі та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів Украіни з метою запобігання
поширенню на території Украіни корона
вірусної хвороби (COVID-19), до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадське обгово
рення планованої діяльноаі проводиться
у формі надання письмових зауважень і
пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді)

(зазначити дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (цругі) відбудуться
Дату, час, місце та адресу проведення

громадських слухань не визначено; тим
часово, на період діі та в межах території
карантину, ваановленого Кабінетом
Мініарів Украіни з метою запобігання
поширенню на території Украіни корона
вірусної хвороби (COVID-19),дo повного
його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадське обгово
рення планованої діяльноаі проводиться
у формі надання письмових зауважень і
пропозицій (утому числі в електронному
вигляді)

(вказати дату, час, місце та адресу про
ведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доауп до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доаупноі
інформації щодо планованої діяльноаі

Мініаерство енергетики та захисту
довкімя Украіни, відділ оцінки впливу на
довкілля поштова адреса: 03035, м. Киів
вул. Василя Липківського 35

тел.:+38 10441 206 31 29 e-mail:
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ня, монтується на понтонах. Зазначений спосіб
розчищення руслового ставка вважається недо
цільним, оскільки використання земснаряду най
більш ефективне при достатньому обсязі води у
водоймі.

3. Місце провадження манованої дімьності,
тери,оріальні альтернативн.

Місце провадження планованої діяльності: те
риторіальна альтернатива 1.

Русловий ставок на річці Носівочка, який
підлягає розчищенню, знаходиться на території
Носівської міської ради Чернігівської області в
центрі міста Носівка від вул. Центральної
до вул. Вокзальної.

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.
4. Соціально-економічний вмив манованоі

дімьності
Планована діяльність щодо реконструкції

руслового ставка покращить його екологічний та
гідрогеологічний стан, та сприятиме покращенню
санітарно-епідеміологічних___ умов, поліпшенню
естетичного вигляду, створенню умов для відпо
чинку населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри манованоі дімьності (потуж
ність, довжина, моща, обсяr виробництва тощо)

Планована дімьність реконструкції руслового
ставка (IV черrа) передбачає:

- Довжина ділянки реконструкції - 423 м;
- Розробка грунту екскаватором обсягом

12010 м3(планується розрівнення вийнятого
грунту частково на прилеглій території, частково
- на території на відстані 1 км від місця прове
дення робіт);

- Площа розрівнювання грунту- 3200 м3;
• Посів трави механізованим способом по

площі розрівнювання;
· Ширина руслового ставка - від 30 м до 80 м.
6. Еколоrічні та інші обмеження манованоі

дімьності за альтернативами:
Обмеження планованої діяльності .в період

проведення будівельних робіт:
. дотримання значень гранично допустимих

концентрацій забруднюючвх речовин в атмос
ферному повітрі населених пунктів;

· дотримання норм шумового навантаження
на межі санітарно-захисної .зони;

- дотримання нормативного стану якості вод·
ного басейну та грунтів;

- дотримання вимог проведення будівельних
робіт на землях водного фонду;

- дотримання вимог проведення будівельних
робіт у межах прибережної захисної смуги р. Но·
сівачка з метою зменшення негативного впливу
на рибне господарство;

• дотримання норм зберіrання та утилізації
відходів відповідно до вимог санітарно-гігієніч
них норм;

щодо технічноїальтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальноїальтернативи 1.:
Обмеження планованої дімьності:
- дотримання обмежень господарськоі діяль

ності на землях водного фонду та в межахлрибе
режноі захисної смуrи водного об'єкта;
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НЮЮЧИХ речовин при роботі двигунів внутріш
нього згорання будівельних машин та механізмів;

- на клімат та мікроклімат - відсутній;
- на водне середовище - вмив тимчасовий,

очікується утворення шлейфу мутності при роботі
землерийної техніки;

- на техногенне середовище - відсутній;
- на соціальне середовище - поліпшуються

санепідеміологічні та екологічні умови для від
починку населення;

- на рослинний та тваринний світ - обстежен
ня зелених насаджень, що підлягають видаленню;
отримання рибогосподарської характеристики
та визначення втрат, у разі потреби визначення
компенсації рибогосподарського виробництва та
відновної вартості зелених насаджень;

- на грунт - заходи щодо збереження рослин
ного шару грунту в місцях його наявності;

- утворення будівельних відходів, які будуть
передаватися на утилізацію.

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на

довкілля можливі на території в межах м. Носівка
Чернігівської області.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Належність манованої дімьності до пер

шої чи друrоі категорії вІІДів дімьності та о6єк·
тів, які можуть мати значний вмив на довкілля
та підnягаюn, оцінці вмиву на довкілля (зазна·
чити відповідний пункт і частину етапі 3 Закону
Украіни «Про оцінку вмиву на довкімя»).

Пункт 10 частина 3 статті 3 Закону Украіни
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від
23.05.2017 року друга категорія видів планової
діяльності та о6єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля (проведення робіт з розчи
щенням і днопоглибленням русла та дна річок,
берегоукріплення, зміни та стабілізації стану ру
сел річок).

10. Наявність підстав дnя здіжнення оцінки
транскордонного вмиву на довкілл11 (в тому
числі наявність значного негатнвнего транскор
донного вмиву на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного неrативно
го транскордонного вмиву (зачемених держав).

Транскордонний вплив на довкімя відсутній.
11. Планований обсяr досліджень та рівень

деталізації інформації, що підnяrає включенню
до звіту з оцінки вмиву на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону Украіни «Про
оцінку впливу на довкімя».

12. Процедура оцінки вмиву на довкілnя та
можnивості дnя участі в ній rромадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяль
ність може мати значний вплив на довкімя і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо
відно до закону Украіни «Про оцінку впливу на
довкілля», Оцінка впливу на довкілля - це проце
дура, що передбачає:

• підготовку суб'єктом rосподарювання звіту з
оцінки вмиву на довкілля;

• проведення громадського обговорення пла
нованої діяльності;

• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки

оц,нки впливу на довкілля протягом щонаимен·
ше 25 робочих днів громадськості надається
можливість надавати будь-які зауваження та про
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також взяти участь у гро
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсяrу дослі
джень та рівня деталізації інформації, що nід
ляrає включенню до звіту з оцінки вмиву на
довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднен
ня цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має пра
во надати уповноваженому органу, зазначено·
му у пункті 15 цього повідомлення, зауваження
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропози
цій громадськості вони будуть розміщені в Єди·
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе
редані суб'єкту господарювання (протягом трьох
робочих днів з дня іх _отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом
засвідчують свою згоду на обробку іх персональ
них даних. Субєкг господарювання під час підго
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'яза
ний врахувати повністю, врахувати частково або
обфунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського об·
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація
про це включається до звіту з оцінки впливу на
довкілля.

14. Рішення про провадження манованоі
дімьності

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даноі манованоі діяльності є:

· дозвіл на проведення робіт на землях водно·
го фонду, відповідно до Постанови Кабінету Міні·
стрів Украіни № 557 від 12.07.2005 із Змінами до
постанов КМУ N2 1065 від 04.12.2019.

15. Усі зауваження і пропозиції rромадськості
до манованоі ді1111ьності, обсяrу досліджень та
рівня детаnізації інформації, що підnяrає вклю
ченню до звіту з оцінки вмиву на довкілля, не
обхідно н;wилати до

Департаменту еколоrії та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації:
14{)()(), м. Чернігів, проспект Миру, 14, електронна
адреса· E-mail: deko_post@cg.gov.ua Номер те
лефб}іу: (0462) 67-79-14, контактна особа - Ган
жа Ваnентмна Юріївна, начальник відділу оцінки
вмиву на \АОВкілля Департаменту екології та при
родних ресурсів Чернігівської ОДА.

-J - ,---,-- -- .-,- - J -

переконання відмовляються від прийняття інформації щодо планованої діяльності
реєстраційного номера облікової картки Міністерство енергетики та захиqу
платника податків та офіційно повідомили довкілля Укооіни відпіл оцінки впливу на
про це відповідному контролюючому довкілля поштова адреса· 03035 м. Киів
органу і мають відмітку у паспорті), вул. Василя Липківського 35,

місцезнаходження юридичної особи тел.: +38 (044) 206 31 29 e-mail:
або місце провадження діяльності фізич- m.shimkus@menr.gov.ua,
ної особи· підприємця контактна особа: Шимкус Марина
(поштовий індекс, адреса), контактний Олександрівна начальник відділу оцінки
номер телефону) !ШЛ!1І!У.!:!о

3. Уповноважений орган, який забезпе- довкілля Мінприроди Украіни.
чує проведення громадського обговорення (зазначити найменування органу, міс-

Міністерство енергетики та захиqу цезнаходження, номер телефону та кон-
довкілля Украіни поштова адреса: 03035 тактну особу)
м. Киів вул. Василя Липківського. 35 тел.: 7. Уповноважений центральний орган
[044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr. або уповноважений територіальний
gov ua контактна особа: Шимкус Марина орган, до якого надаються зауваження і
Олександрівна начальник відділу оцінки пропозиції, та строки надання зауважень і
впливу на довкімя Мінприроди Украіни. пропозицій

(найменування уповноваженого органу, Відділ оцінки впливу на довкілля Мі-
місцезнаходження, номер телефону та ністерство енергетики та захисту довкілля
контактна особа) Украіни поштова адреса: 03035, м. Киів

4. Процедура прийняття рішення про вул. Василя Липківського 35
провадження планованої діяльності та тел.: +38 (044) 206 31 29 e-mail:
орган, який розглядатиме результати оцін- m.shimkus@menrgov.ua
ки впливу на довкілля контактна особа· Шимкус Марина

Відповідно до законодавства рішенням Олександрівна начальник відділу оцінки
про провадження даної планованої діяль· впливу на
ності буде: продовження строку діі спеці· довкілля Мінприроди Украіни.
ального дозволу на кориqування надрами (зазначити найменування органу, по-
(видобування (експлуат;щія) корисних штову та електронну адресу, номер теле-
копалин : [нафти газу розчиненого у нафті) фону та контактну особу)
на Ромашівському родовищі Зауваження і пропозиції приймаються

що видається: протягом усього строку громадського
державною службою геології та надр обговорення, зазначеного в абзаці другому

Украіни • пункту 5 цього оголошення.
(вид рішення про провадження плано- 8. Наявна екологічна інформація щодо

ваноі діяльності, орган, уповноважений планованої діяльності
його видавати, нормативний документ, що Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
передбачає його видачу) ваноі діяльності.

5. Строки, тривалість та порядок громад· (зазначити усі інші матеріали, надані на
ського обговорення звіту з оцінки впливу розгляд громадськості)
на довкілля, включаючи інформаuію про (зазначити іншу екологічну інформацію,
час і місце усіх запланованих громадських що стосується планованої діяльності)
слухань 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-

Тривалість громадського обговорення ки впливу на довкілля та іншої додаткової
становить 25 робочих днів (не менше 25, інформації (відмінне від приміщення,
але не більше 35 робочих днів) з моменту зазначеного у пункті 6 цього оголошення),
офіційного опублікування цього оголошен- а також час, з якого громадськість може
ня (зазначається у назві оголошення) та ознайомитися з ними
надання громадськості доступу до звіту з 1. Нафтогазовидобувне управління
оцінки впливу на довкілля та іншої додат- «Чернігівнафтогаз» вул Вокзальна 1.
ковоі інформації, визначеної су6єктом го- м.Прилуки Чернігівська обл.
сподарювання, що передається для видачі 2. Великобубнівська сільська рада.!:ум:
висновку з оцінки впливу на довкілля. ська обл.• Роменський р-н с. Великі Бубни.

Протягом усього строку громадського вул. Центральна 23
обговорення громадськість має пра- 3. Талалаївська селищна рада. Чернігів·
во подавати будь-які зауваження або ська обл.• Талалаївський р-н с·мт Талалаів·
пропозиції, які, на її думку, стосуються ка вул. Вокзальна 3
планованої діяльності, без необхідності іх Початок ознайомлення громадськості
обrрунтування. Зауваження та пропозиції з матеріалами Звіту з оцінки впливу на
можуть подаватися в письмовій формі (у довкілля планован<?і діяльності - з 13
тому числі в електронному вигляді) та усно серпня 2020 р
під час громадських слухань із внесенням (найменування підприємства, установи,
до протоколу громадських слухань. Пропо- організаціі, місцезнаходження.дата, з якої
зиціі, надані після встановленого строку, не громадськість
розглядаються. може ознайомитися з документами,

Громадські слухання (перші) відбудуться контактна особа)
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Носівські вісті

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

(автоматично генерується програмними
засобами ведення 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 паперової версії зазначається

суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає

оцінці впливу на довкілля

Комунальне підприємство «Носівка-Комуналь
ник» Носівської міської ради

Код ЄДРПОУ: 32995697
інформує про намір провадити плановану діяльність

та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 17100, Чернігівська обл., Носівсь

кий район, місто Носівка, вул. Суворова, 55, телефон
(04642) 2-11-96, е - mail: nos_kom@ukr.net

2, Планована діял1;>ність, їі характеристика, тех-.
нічні альтернативи.

«Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в
адміністративних межах міста Носівка Чернігівської об
ласті з метою покращення його санітарно-екологічного
та технологічного стану» IV черга.

Протяжність ділянки розчищення річки Носівочка, яка
планується IV чергою будівництва - 423 м.

Технічна альтернатива 1.
Застосування для розчищення руслового ставка

екскаватора типу драглайн - одноковшева самохід
на виймальна-навантажувальна машина циклічної
дії, у якої ківш має гнучкий зв'язок із стрілою та пово
ротною платформою з допомогою канатів та блоків.
Переміщення драглайну здійснюється крокуючим чи
гусячим ходом, що забезпечує високу маневреність і

.·

прохідність машин.
Технічна альтернатива 2.
Застосування для розчищення руслового ставка

плавучої землесосної машини (земснаряду), з відкачу
ванням r'рунту та розрівнюванням його в межах npибe
nt:'\'\&t"unї -::t,::аv1АГ'І-ІГ\Ї ('f.JI\IГIA n\/Г' ПГ\Rnrn f"'T::IRk"::1 ~РМ nPr.nr.1-HAЙ

-дотримання нормативного стану якості водного ба-
сейну та грунтів: ·, '

-дотримання вимог проведення будівельних робіт на
землях водного фонду;

-дотримання вимог проведення будівельних робіт у
межах прибережної захисної смуги р, Носівочка з ме
тою зменшення негативного впливу на рибне госпо
дарство;

-дотримання норм зберігання та утилізації відходів
відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм;

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1 :
Обмеження планованої діяльності:
-дотримання обмежень господарської діяльності на

землях водного фонду та в межах прибережної захис
ної смуги водного об'єкта;

-дотримання обмежень господарської діяльності та
врахування меж територій та об'єктів природно-запо
відного фонду, недопущення нанесення шкоди при
родним комплексам та об'єктам, що охороняються;

-дотримання обмежень щодо благоустрою прибе-
режних захисних смуг в межах населених пунктів;

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за

хист території за альтернативами:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишу

кування. Проектні рішення в період будівництва перед
бачатимуть заходи щодо раціонального використання
земельних ресурсів;

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування.
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на

довкілля:
щодо технічної альтернативи 1 :
Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигу

ни внутрішнього згорання (дВЗ) будівельних машин та
механізмів в період проведення будівельних робіт.

Коротка характеристика можливих впливів планова
ної діяльності:

-на геологічне середовище - вилучення грунту при
розчищенні;

-на повітряне середовище - викиди забруднюючих
речовин при роботі двигунів внутрішнього згорання бу
дівельних машин та механізмів;

-на клімат та мікроклімат - відсутній;
-н::~ RnnнP.r.fюP.nnRиIIIР. - Rnлив тимчасовий. очікvєть-

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож
ливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украіни
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на дов
кілля - це процедура, що передбачає:

-підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;

-проведення громадського обговорення планованої
діяльності;

-аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб'єкт господарювання, а також інформації, отрима
ної від громадськості під час громадського обговорен
ня, під час здійснення процедури оцінки транскордон
ного впливу, іншої інформації;

-надання уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре
зультати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього
пункту;

-урахування висновку з оцінки впливу на довкілля у
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля плано
ваної діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планова
ної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри
мання рішення про провадження планованої діяльно
сті.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає
право і можливості громадськості для участі у такій
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом подано
го суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо
чих днів громадськості надається можливість надава
ти будь-які зауваження та 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.

1 З. Громадське обговорення обсягу досліджень
та оівня деталізації інсЬоомації, що підлягає вклю-



Технічна альтернатива 2.
Застосування діія розчищення руслового ставка

плавучої землесосної машини (земснаряду), з відкачу
ванням грунту та розрівнюванням його в межах прибе
режної захисної смуги руслового ставка. Землесосний
снаряд - плавуча землерийна машина безпосередньої
дії, все обладнання якої - фунтовий насос, двигун, що
всмоктує і напірний трубопроводи, плавучий пульпо
провід, механізми пересування, допоміжне обладнан
ня, монтується на понтонах. Зазначений спосіб роз
чищення руслового ставка вважається недоцільним,
оскільки використання земснаряду найбільш ефектив
не при достатньому обсязі води у водоймі.

З. Місце провадження планованоїдіяльності, те
риторіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери
торіальна альтернатива 1,

Русловий ставок на річці Носівочка, який підлягає
розчищенню, знаходиться на території Носівської місь
кої ради Чернігівської області в центрі міста Носівка від
вул. Центральної до вул. Вокзальної.

Місце провадження планованої діяльності: тери
торіальна альтернатива 2.

І:Іе розглядається,
4. Соціально-економічний вплив планованої

діяльності
Планована діяльність щодо реконструкції руслового

ставка покращить його екологічний та гідрогеологічний
стан, та сприятиме покращенню санітарно-епідеміоло
гічних умов, поліпшенню естетичного вигляду, ство
ренню умов для відпочинку населення.

· 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, дов
жина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність реконструкції руслового ставка
(IV черга) передбачає:

-Довжина ділянки реконструкції - 423 м;
-Розробка грунту еkскаватором обсягом 1201 О

мЗ(планується розрівнення вийнятого грунту частково
на прилеглій території, частково - на території на від
стані 1 км від місця проведення робіт);

-Площа розрівнювання грунту - 3200 мЗ;
-Посів трави механізованим способом по площі

розрівнювання;
-Ширина руслового ставка - від 30 м до 80 м.
6. Екологічні та інші обмеження ппанованоїшявь

ності за альтернативами:
Обмеження планованої діяльності в період прове

дення будівельних робіт:
-дотримання значень гранично допустимих концент

рацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
населених пунктів;

-дотримання норм шумового навантаження на межі
санітарно-захисної зони;

-на повітряне середовище - викиди забруднюючих
речовин при роботі двигунів внутрішнього згорання бу
дівельних машин та механізмів;

-на клімат та мікроклімат - відсутній;
-на водне середовище- вплив тимчасовий, очікуєть-

ся утворення шлейфу мутності при роботі землерийної
техніки;

-на техногенне середовище - відсутній;
-на соціальне середовище - поліпшуються санепі-

деміологічні та екологічні умови для відпочинку насе
лення;

-на рослинний та тваринний світ - обстеження зеле
них насаджень, що підлягають видаленню; отриман
ня рибогосподарської характеристики та визначення
втрат, у разі потреби визначення компенсації рибого
сподарського виробництва та відновної вартості зеле
них насаджень;

-на грунт - заходи щодо збереження рослинного
шару грунту в місцях його наявності;

-утворення будівельних відходів, які будуть переда-
ватися на утилізацію.

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1 :
Сфера, джерела та види можливого впливу на дов

кілля можливі на території в межах м. Носівка Чер
нігівської області.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої

чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті З Закону України «Про оцінку впливу на
довкіппя»).

Пункт 1 О частина З статті З Закону України «Про оцін
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року
друга категорія видів планової діяльності та об'єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля (проведення
робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дна
річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану ру
сел річок).

1 О. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля (в тому чи
слі наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та п_ерелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав).

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11 . Планований обсяг досліджень та рівень де

талізації інформац1ї, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливf на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»..

- ..
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 інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноважено
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на дов
кілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцін
ки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту го
сподарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх
отримання). Особи, що надають зауваження і пропо
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об
робку їх персональних даних. Суб'єкт господарюван
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково
або обгрунтовано-відхипиги зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського обгово
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль
ності

Відповідно до законодавства рішенням про провад
ження даної планованої діяльності є:

-дозвіл на проведення робіт на землях водного фон
ду, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
№ 557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ №
1065 від 04.12.2019.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над
силати до Департаменту екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної ад
міністрації: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14,
електронна адреса - E-mail: deko_post@cg.gov.ua
Номер телефону: (0462) 67-79-14, контактна осо
ба - Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу
оцінки впливу на довкілля Департаменту екології
та природних ресурсів Чернігівської ОДА.



m-УКРАЇНА
НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА

НОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСВКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПЩПРИЄМСТВО «Носівка - Комунальник»

17100, м.Носівка, Чернігівської області, вул. Суворова, 55, тел.04642- 2-11-96,
р/р ИА 143535530000026007300272828 АТ «Ощадбанк» код 32995697 МФО 353553

13.08.2020 р. № 369 На№ вщ _

А К Т

1 З серпня 2020 р. м. Носівка

Нами, комісією в складі виконуючого обов'язки начальника КП «Носівка
Комунальник» Носівської міської ради Пустовгаром Олегом Васильовичем,
головним інженером КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради
Нечепою Олексієм Миколайовичем, головним бухгалтером КП «Носівка-

. · · · Комунальник» Носівської міської ради Гейко Оксаною Володимирівною та

. , головним спеціалістом відділу земельних відносин та екології Носівської міської
ради Ляшко Іриною Сергіївною зафіксовано оприлюднення Повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Реконструкції
руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка
Чернігівської області з метою покращення його санітарно-екологічного та
технічного стану, VI черга», шляхом розміщення даного Повідомлення на
дошках оголошень за адресами:

- центр міста Носівка, вул. Вокзальна;
- м. Носівка, вул. Суворова, 55 (дошка оголошень на першому поверсі

будівлі КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради);
- м. Носівка, вул. Центральна,20, (адміністративна будівля Носівської

міської ради, на третьому поверсі).
Про що складено даний акт та здійснено фотофіксацію згідно додатків.
Додаток на З арк. ..

Підписи комісії:

··. В. Пустовгар

1 О.М. Нечепа
-~#'~"'7"~~-r':::;;.;а~,r7,..--о.В.Гейко

,Г'/',,Lf_,, І.С. Ляшко
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Галина Пащенко:
<<Бути як сонце,

• • •ЗІГРІТИ ВСІХ>>
Замість економіста •
в кібернетики

У Чернігові Галина живе-з 1976 року, тому дав
но вважає його своїм рідним містом.А народилася
на Харківщині в невеликому селі з дивною назвою
Африканівка. Історія розповідає, що назва вини
кла з імені засновника села, учасника Кримської
війни полковника Африканова.

Батьки Галини були простими людьми-тато
nn;:111W"\R~A v llnnmrni ~;, rкn::ani ::а м::ам;:а IAnмv nn-

хотіли зовсім іншу долю. Галю тато бачив
економістом. Йому здавалося, що це
підходяща робота дnя жінки.

Але Галина твердо вирішила,
що буде математиком - дуже лю
била цей предмет, брала участь
у всіх районних та обласних
олімпіадах. Приїхала до Харкова
вступати до вишу і тут, мабуть,
втрутилася доля: приймальна
vnuiria ua nn::t.ІІU"\D-:tn~ llln1' u.o.

®
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•••генеральний директор ТОВ ВТФ «Аве
Сан», освіта вища, закінчила Харківський
національний економічний університет, за
фахом кібернетик, отримувала додаткову
освіту в. Украіні та за кордоном у вигляді
всіляких бізнес-тренінгів та курсів. Більwе
10 років була віцепрезидентом Ліги діло
вих та професійних жінок Украіни, член
Спілки жінок Чернігівщини, має почесне
звання «Жінка року>).
Мати двох дорослих синів, які допомага
ють ій у бізнесі, та бабуся чотирьох онуків.
Хобі - плавання, лижі, малювання.
Сильна, незалежна й цілеспрямована.
Вона не боїться ризикувати, починщи нові
проєкти та постійно вчиться, удосконалю
ючи себе. Як ій вдається бути успішною,
поєднувати ролі мами, бабусі та керівника
великої компанії, розповідає Галина Па
щенко, генеральний директор ТОВ ВТФ
«АвеСаН)).

науково-дослідного інституту машин із виробни-



' 11 №38 (28752), 8 жовтня 2020 Заходь на сайт DPNEWS.COM.UA

«Десна» продовжує
перемагати

м инулий тиждень виявився очікувано напруженим для чер
нігівсько~ «Десни». Проте_команд~ Олександра Рябоконя з
честю вииwла з непростої ситуацп...

Кубкова звитяrа
Останній день вересня «Десна» за

кінчувала в компанії львівського «Руху»
- команди зійшлися в рамках 1/16 Кубку
України. й складність туг виявилася в
тому, що це була друга зустріч колективів
за чотири дні (до цього команди, також
у Чернігові, грали в рамках Украінської
Прем'єр-Ліги).

Олександр Рябоконь обрав атакуючу
схему - Шевцов (для 20-річного напад
ника молодіжної збірної це був перший
вихід у стартовому складі деснянців) та
Будківський зіграли чистих нападників,
а загалом схема виглядала як класична
4-4-2 з двома опарниками - Огірею та

ключався до атак та страхував в обороні,
не зовсім можна назвати центральним
захисником ...

Проте заміна спрацювала одразу:
Будківський відпасував на Деrтярьова та
Максим зрівняв рахунок.1-1!

А на 81-й хвилині все той же Дег
тярьов, після відмінного навісу від Ка
літвінцева, вивів господарів поля уперед.
2-1!

«Десна» виходить в 1/8 фіналу Кубку
України!

Перwі з «Шахтарем))
А вже у неділю, 4 жовтня, «Десна»

вдома приймала донецький «Шахтар».

за «Десну» U-19 0-0 «Шахтар» U-19), на
правому фланзі зіграв Павло Полегенько
(це перше потрапляння в стартовий склад
для вихованця чернігівського футболу).

Поки чернігівці розбиралися в новий
розстановці, «Шахтар» забив ... Перший
же кутовий гостей призвів др голу Кова
ленка. 0-1 на 4-й хвилині.

Гра пішла на зустрічних курсах. Тамм
та Калітвінцев перевіряли на міцність
Пятова, а Корнієнко - Литовку (воротарі
впоралися).

А на 17-й хвилині все той же Ка
літвінцев розпочав атаку виносом із
власного штрафного, Тотовицький заче
пився за м'яч, пройшов правим флангом
та віддав. на Гуцуляка. Олексій у міні-фут
больній манері переграв одразу кількох
захисників, увійшов до штрафного та від
кинув на Мостового. й Андрій потужним
ударом у ближній кут забив свій перший
гол у Прем'єр-Лізі.1-1!

На 26-й хвилині Гуцуляк повторив
свій «полотерський» номер «на біс»: пів
захисник «Десни» знову переграв ледве
не усю оборону чемпіонів Украіни та
віддав пас. Цього разу відзначився Тото
вицький. 2-1!

А ще через пару хвилин Будківський
мав знімати питання щодо переможця.
Проте сіверянин із трьох метрів влучив у
Пятова.Лише кутовий ...

У перерві ЛуІш Каштру провів одразу
подвійну заміну, випустивши Степаненка
та Манора Соломона. «Шахтар» намагав
ся давити. І хоча деснянці опустилися в
оборону (мабуть;зенадто глибоко), вони
все ж загрожували гостям небезпечними
контратаками.

Час йшов, «Десна» трималася, проте

(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб'єктом господарювання)

-,---№ 20208136430. _
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкімя
Повідомляємо про початок електронному вигляді) та усно під час

громадського обговорення звіту з громадських слухань із внесенням
оцінки впливу на довкілля планованої до протоколу громадських слухань.
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього Пропозиції, надані після встановленого
оголошення, з метою виявлення, строку, не розглядаються.
збирання та врахування зауважень Громадські слухання (перші)
і пропозицій громадськості до відбудуться:
планованої діяльності. Тимчасово, на період діі та в межах

1. Планована діяльність. території карантину, встановленого
Реконструкція руслового ставка на Кабінетом Міністрів Украіни з метою

річці Носівочка в адміністративних запобігання поширенню на території
межах міста Носівка Чернігівської Украіни гострої респіраторної
області з метою покращення хвороби (COVID-19), спричиненої
його санітарно-екологічного та коронавірусом SARS-CoV-2,дo повного
технічного стану (IV черга). Включає: його скасування та протягом 30 днів з
реконструкцію (розчищення) руслового дня скасування карантину, громадські
ставка; розрівнювання грунту на слухання не проводяться і не
прилеглій території; повернення призначаються на дати, що припадають
рослинного шару грунту. на цей період.

Довжина ділянки реконструкції Письмові зауваження та пропозиції
руслового ставка становить 423,0 м. (утому числі в електронному

(загальні технічні характеристики, вигляді) щодо даної планованої
у тому числі параметри планованоі діяльності громадськість може
діяльності надавати до Департаменту екології

(потужність, довжина, площа, обсяг та природнихрресурсів Чернігівської
виробництва тощо), місце провадження обласної державної адміністрації
планованої діяльності) на адресу: 14000, м. Чернігів, пр-т

2. Суб'єкт господарювання Миру,14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua
Комунальне підприємство «Носівка- протягом всього терміну громадського

Комунальник» Носівської міської ради; обговорення звіту з оцінки впливу на
Код ЄДРПОУ: 32995697 · довкілля планованої діяльності.
Юридична адреса: 17100, Громадські слухання (другі)

Чернігівська обл., Носівський район, відбудуться:
місто Носівка, Не заплановані.

вул. Суворова, 55, телефон (04642) (зазначити дату, час, місце та адресу
2-11-96, е - mail: nos_kom@ukr.net проведення громадських слухань)

(повне найменування юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження ЮDИдичноі особи

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

Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної
державноі адміністрації, 14000, м.
Чернігів, проспект Миру, 14.,

Електронна адреса E-mail: deko_
DostГa>ca.aov.ua:



ника молодіжної зоірноі це оув перши»
вихід у стартовому складі деснянців) та
Будківський зіграли чистих нападників,
а загалом схема виглядала як класична
4-4-2 з двома опарниками - Огірею та
Домбровським у центрі.

Проте, хоча небезпечніше виглядали
деснянці, відкрили рахунок саме львів'я
ни: ледве не перша акцентована атака
рухівців у другому таймі призвела до по
дачі з лівого флангу, після якої Тамм зрі
зав м'яч у власні ворота ... Автогол та 0-1.

Олександр Рябоконь намагався тасу
вати свій склад.зокрема на 65-й хвилині
він замінив весь лівий фланг: замість
Западні та Мудрика вийшли, відповідно,
Мостовий і Гуцуляк.Але спрацювало все
лише після того, як чернігівський тренер
пішов у ва-банк: на 74-й...хвилині замість
того самого йоонаса Тамма (який, нага
даємо, виконує обов'язки центрального
захисника) вийшов нападник Дегтярьов.
У підсумку, фактично, «Десна» залиша
лася лише з одним гравцем у центрі
захисту - Єрмаковим, адже Конопля
продовжував активно грати на правому
фланзі, а Мостового (номінальний правий
захисник), який хоч і не так часто під-
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Перwі з «Шахтарем»
А вже у неділю, 4 жовтня, «Десна»

вдома приймала донецький «Шахтар».
Складність була не тільки в тому, що до
цього деснянці жодного разу не відбира
ли очок у діючого чемпіона, й навіть не в
тому, що, поки сіверяни грали у форматі
«через 2 дні на третій»,донеччани мали
час на відпочинок (й у Єврокубках, й у
Кубку України вони ще не стартували):
Олександр Рябоконь зіткнувся з кадро
вою проблемою - Картушов хоч й потра
пив у заявку, не до кінця відновився від
травми, Імереков, Арвеладзе, Хльобас та
Паст відчували проблеми зі здоров'ям, а
Мудрик і Конопля не могли грати, адже
права на цих гравців належать саме
«Шахтарю» (й, за умовами орендної
угоди, вони не можуть грати проти до
неччан).

Через це місце у воротах зайняв Ігор
Литовка, а позиція запасного голкіпера
дісталася Дмитру Сидоренку (3 жовтня
17-річний воротар відіграв тайм за
«Десну» U-21,a за кілька годин до матчів
основи провів всі 90 хвилин у поєдинку

оборону (мабуть, занадто глибоко), вони
все ж загрожували гостям небезпечними
контратаками.

Час йшов, «Десна» трималася, проте
Олександр Рябоконь не робив жодної
заміни. й, схоже, перетягнув із додаван
ням нових сил ... На 79-й хвилині Тете
переграв кількох оборонців, віддав пе
редачу на свіжого nентіньо, й той пробив
Литовку. 2-2.

Лише після цього у складі «Десни»
з'явилися свіжі Старенький та Дегтярьов.
А вже у доданий час герой цього матчу
Гуцуляк, намагаючись вибити м·яч, потяг
нув м'яз та не зміг продовжити зустріч ...
Замість Олексія вийшов захисник За
падня. А нічийний рахунок встояв. 2-2.
«Десна» вперше в історіі відбирає очки у
«Шахтаря», проте втрачає перемогу...

Зате минулої неділі прийшла сенса
ційна новина: головний тренер збірної
України Андрій Шевченко все ж помітив
гравців «Десни»: у головну футбольну
команду країни викликаний захисник
чернігівців Юхим Конопля!

Сєргєй КАРАСЬ
Фото Віктора Кошмала

Жіночий футбол

У:рупі 2 чоnовічого чемпіонату
України серед аматорів «Ку
дрівка» (Чернігівська обnасть) в

столиці переграла місцеву «Єдність»:
2-0 (гоnами відзначилися Поnончак
та Куnик).Таким чином, nicnя 5 матчів
сіверяни займають 4 сходинку, та від
стають від лідерів на 3 очки, маючи
гру у запасі.

Але головною подією спортив
ного тижня (якщо не рахувати матч
«Десна» - «Шахтар») став дебют чер
нігівської «Юності-ШВСМ» в жіночій
Першій лізі (другий за силою дивізіон
жіночого футболу, - прим.). У неділю,
4 жовтня, в рідних стінах «школярки»
приймали «Кобру-ДЮСШ» (Білокуракі
не, Луганська область). На жаль, через
те, що зустріч проходила паралельно
з двобоєм «Десни» та «Шахтаря». не

всі бажаючі змогли потрапити на матч.
Між тим, подивитися було на що: в
своїй першій грі на всеукраїнському
рівні чернігівки розгромили супер
ниць з рахунком ... 14-0! Хеттрик на
рахунку Палі води, дублем відзначи
лися Мазурова та Гузик, по голу за
били Ждан, Скибі на та Богомолова. А
Валерія Минута, яка вийшла на заміну
лише у другому таймі, встигла записа
ти на свій рахунок покер.

- Результатом, звісно, ми задоволе
ні, а грою - не дуже. Команда супер
ника виявилася слабшою - це стало
зрозуміло на 10-15-й хвилині, й кожна
(з наших гравчинь, - прим.) брала м'яч
та бігла з ним - як такого, футболу не
вийшло ... В принципі ж.дівчата - мо
лодці, - зазначила головна тре нерка
«Юності-ШВСМ» Наталія Ігнатович.
- У цьому сезоні ми, як усі нормальні
спортсмени, хочемо завоювати медалі.
Але є команди з Києва.Харкова - де
футболістки живуть в інтернатах, у них

гарний щоденний тренувальний про
цес. Ми ж - команда, яка збирається:
є люди, які працюють та не завжди
встигають прийти потренуватися. Тому
будемо боротися, а там - побачимо.

У наступному матчі, 18 жовтня, чер
иігівки вдома приймуть столичну «СДЮ
ЩОР-16».

Сєргєй КАРАСЬ
Фото Мар'яни Харді

номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності
фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громадського
обговорення

Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації, 14000, м.
Чернігів, проспект Миру, 14;

Електронна адреса E-mail: deko_
post@cg.gov.ua;

Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина

Юріївна.
(найменування уповноваженого

органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)

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

Рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде дозвіл на
проведення робіт на землях водного
фонду, згідно Постанови Кабінету
міністрів Украіни № 557 від 12.07.2005
із Змінами до постанов КМУ № 128 від
23.01.2019.

(вид рішення про провадження- . . .плановано: шяпьносп, орган,
уповноважений його видавати,

нормативний документ, що
передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського
обговорення становить 25 робочих
днів (не менше 25, але не більше 35
робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації,
визначеної суб'єктом господарювання,
що передається для. видачі висновку з
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку
громадського обговорення
громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції,
які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх
обrрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в
письмовій формі (у тому числі в

ресурс! в черн111tsLькu1 uvно,._п...,,
державної адміністрації, 14000, м.
Чернігів, проспект Миру, 14.,

Електронна адреса E-mail: deko
post@cg.gov.ua; -

Номер телефону (0462) 67-79-14;
(зазначити найменування органу,

місцезнаходження, номер телефону та
контактну особу)

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

Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації, 14000, м.
Чернігів. проспект Миру, 14.,

Електронна адреса E-mail: deko_
post@cg.gov.ua;

Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина

Юріївна.
Зауваження і пропозиції

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

(зазначити найменування органу,
поштову та електронну адресу, номер
телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 129 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані
на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну
інформацію, що стосується планованої
діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6
цього оголошення), а також час, з якого
громадськість може ознайомитися з
ними

Комунальне підприємство «Носівка
Комунальник» Носівської міської ради;

Адреса: 17100, Чернігівська обл.,
Носівський район, місто Носівка, вул.
Суворова, 55;

телефон (04642) 2-11-96, е - mail:
nos_kom@ukr.net

Контактна особа: Нечепа Олексій
Миколайович

Дата ознайомлення з документом: з
«08» жовтня 2020 року

(найменування підприємства,
установи, організаціі,
місцезнаходження. дата, з якої
громадськість ·

може ознайомитися з документами,
контактна особа)



Свято мужності, сили f честі
І~І з Днем захисників Вітчизни!
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Тривалість дня
11 год.П хв.
Остання чверть Місяця
1 О жовтня о З год. 40 хв.
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4 8 жовтня 2020 р. Сонячні вітання
l

Носівські вісті)

8 жовтня - День юриста Украіни.
9 жовтня - Всесвітній день пошти, День ріелтора.
11 жовтня - Всесвітній день хоспісів та паліа

тивноїдопомоги.
12 жовтня - День художника, День працівників

державної санітарно-епідеміологічної служби, День
кадрового працівника.
14 жовтня - Покрова Святої Богородиці, День захис

ника України, День Українського козацтва, День ство
рення Української повстанської армії (УПА, 1942), День
молитви за всіх полеглих за волю і державність Украї
ни, Міжнародний день стандартизації.

У СОНЯЧНИЙ,
осінній день

на свято Покрови
Пресвятої Богоро
диці зустріне свіи
щедрий 70-річний

.,- •· ювілей шановний
Олексій Григорович КИРИЛЕНКО. 70
років - це чимало, це великий жи'І"'rєвий
досвід, це роки щастя і турбот, радощів
і прикрощів. Але це ще й чарівний рубіж
життя, це - чергова сходинка на довго
му життєвому шляху. Тому ми бажаємо,
щоб Ви не тільки згадували минуле, але
й дивилися в майбутнє з таким же оп
тимізмом, як і колись.

Літа відлітають лелеками в вирій,
У далі безкраї, за-обрій летять,
А Вам на ниві життєвій

від роду уже 70!
Крізь роки від отчого порогу,
Всі шляхи в один переплелись,
Не одна вже пройдена дорога,
Та у серці юність, як колись.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров'я міцного і щироідолі
Хай Бог посилає і Вас береже!
З повагою - родина Сіриків.

• • •

)

НАЙЩИРІШЕ вітаємо дорогого брата
і дядю Олексія Григоровича КИРИ
ЛЕНКА із с. Тертишники із 70-річним
ювілеєм, який він святкуватиме 14 жовт
ня, та бажаємо при доброму здоров'ї ще
багато років зустрічати в мирі і злагоді.

Хай роки минають, не треба їм ліку,

Пm@mmmmmmm

8 жовтня - Герман, Сергій, Єф
росинія; 9 - Іван, Денис, Тихон;
1 О - Гнат, Калістрат, Марк, Зінаїда;
11 - Олексій, Олександр, Прохор,
В'ячеслав, Кирило, Марія; 12 - Фе
офан, Кир'ян; 13 - Григорій, Ми
хайло; 14 - Сава, Михайло, Роман,
Григорій.

9 ЖОВТНЯ своє іменинне свято від
значатиме наша люба сестричка й най
краща у світі тьотя Валентина Василів
на ТРУШ. З цієї чудової нагоди шлемо
тобі, наша рідна, свої найщиріші вітання
з побажаннями міцного здоров'я, зав
жди гарного настрою, добра та благо
получчя в родині та оселі.

Бажаєм тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій,
Хай все, що бажаєш,

завжди тобі вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість

завжди осипає,
І доля здоров'ям наділить міцним,
Тебе з іменинним

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,

не зазначається суб'єктом господарювання)
№ 20208136430

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

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

діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка

Чернігівської області з метою покрашення його санітарно-екологічного та технічного стану QV черга).
Включає: реконструкцію (розчищення) руслового ставка: розрівнювання rpyн-ry на прилеглій території:
повернення рослинного шару rpyнry.

Довжина ділянки реконструкції руслового ставка становить 423,0 м.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання
Комунальне підприємство «Носівка-Комунальнию> Носівської міської ради:
Код ЄДРПОУ: 32995627
Юридична адреса: 17100, Чернігівська обл., Носівський район, місто Носівка,
вул. Суворова, 55, телефон (04642) 2-11-96, е - mail: nos_kom@ukr.net_

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особн
або місце провадження діяльності фізнчної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 14000,

м. Чернігів, проспект Миру, 14:
Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua~
Номер телефону (0462) 67-79-14:
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме

результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на проведення робіт на землях

водного фонду, згідно Постанови Кабіне~у міністрів України № 557 від 12.07.2005 із Змінами до
постанов КМУ № 128 від 23.01.2019.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських ·слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35
робочих днів) з моменту офіційного опvблікvвання нього оголошення (зазначається v нй~Rі ппнюгпення)
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ЛЕНІ<д із с. Тертишники із 70-річним
ювілеєм, який він святкуватиме 14 жовт
ня, та бажаємо при доброму здоров'ї ще
багато років зустрічати в мирі і злагоді.

Хай роки минають, не требаїм ліку,
Весна щоб у серце верталася знов.
Хай у Вашій оселі панують довіку
Мир, спокій, здоров'я й любов.
Хай Мати Божа Вас оберігає
Від зла, хвороби і журби,
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
З любов'ю і повагою - сестра Ніна

Хоменко, племінники Олександр, Ірина
і Таня з родинами.

м. Носівка .

• • •
11 ЖОВТНЯ црекрасний 20-річний

ювілей святкуватиме моя дорога хре
щениця, мила, чарівна Даяна Олегів
на МИХАЙЛЕЦЬ. Вітаємо тебе, люба,
і найщиріше зичимо щасливої, непов
торної долі, успіхів і здійснення усіх
твоїх мрій!

Хай Бог милосердний
з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба.
А Матінка Божа - Цариця Свята -
Дарує щасливі і довгі літа.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов від людей і ласка від Бога,
Хай радісно в серці

весна процвітає,
Хай Мати Пречиста

на крилах тримає. -
Хай Мати Божа тебе оберігає
Від зла, хво~оби і журби,
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
З любов'ю - хрещена Лариса із ро-

ШЛЕМО щирі вітання нашому доро
гому Івану Антоновичу КОШОВОМУ
з нагоди дня народження, який він від
значатиме цими днями чудової, золотої
осені. Від усієї душі бажаємо тобі міцно
го здоров'я, довгих років життя у радо
сті, благополуччі поруч із найдорожчи
ми тобі людьми.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе

поміж людей,
Найкращі всі,

що розквітають квіти,
Даруємо Вам

у цей святковий день!
Нехай здоров'я

завжди добрим буде,
І вдома ладиться усе,
За справи добрі

хай шанують люди,
В сім'ю хай доля затишок несе.
З повагою і любов'ю - сім'ї Кошових

і Чекан.

ПЕРЕТЯЖКА і ремонт
м'яких меблів, заміна
поролону,пружин,ткани
ни. Без вихідних.

Тел.: (063) 765-43-21,
(097) 022-84-64.

КУПУЮ СВИНЕЙ
ДОРОГО.

Тел.: (066) 747-17-18,
(097) 067-67-67.

А також цікавого вппення мр1и.
Хай зорями радість

завжди осипає,
І доля здоров'ям наділить міцни\\,!,
Тебе з іменинним ·

ми святом вітаєм,
Хай щастя й любов

завітає в твій дім!
З любов'ю - сестра Оля, племінниця

Катя з чоловіком Дмитром та донькою
Оксанкою.

Продається ДВИГУН
ГАЗ-53 з к/п.

Тел. (097)120-87-67.

ПРОДАМ або ЗДАМ в
оренду будинок по вул.
Вокзальна, 242. Є два
сараї, гараж, колодязь,
О, 12 га приватизованої
земельної ділянки; газо
провід та водогін.

Тел.: (096) 436-23-42.

• • •

видавати, нормативний документ, що передбачає ного видачуJ
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,

включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35

робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,

· визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які

зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обrрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
ти1'f'!aCOB_Q_, ІШ ІЕІШ).

ПРDПАМ ПРDВА.
Доставка.

Тел. (097) 87-61-162.

ДРОВА: пиляні, рубані,
щебінь, відсів, перегній.

Тел. (098) бtS-05-67.

Шукаємо доглядаІльницю
для чоловіка. ·

Тел. (097)195-72-29.

иа протягом всього терміну громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності.

Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановані.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує

доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
епа амент екології та п и о них ес сів Че ніrівської обласної е жавної мініст а ії 14000

м. Чернігів, проспект Миру. 14.,
Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua;

Номер телефону (0462) 67-79-14; -•
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

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

епа амент екології та п и о них ес сів Че ніrівської обласної е жавної ії. 14000
м. Чернігів, проспект Миру, 14.,

Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua~
Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.
За важення і п опози ії п иймаються п отягом ського обrово ення зазначеного

в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
(зазначити 11айменування органу, поштову та електрон11у адресу, номер телефону та

контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 129 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними

Комунальне підприємство «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради;
А еса: 171 ОО Че нігівська обл. Носівський айон місто Носівка в л. в ова 55 ·
телефон (04642) 2-11-96, е - mail: nos_kom@ukr.net_
Контактна особа: Нечепа Олексій Миколайович
Дата ознайомлення з документом: з «08» жовтня 2020 року

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з доКУментами, контактна особа)
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УКРАЇНА
НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА

НОСІВСЬКОГО РАЙ()НУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Носівка - Комунальник»

171 ОО, м. Носівка, Чернігівської області, вул. Суворова, 55, тел. 0-1642- 2- І 1-96,
р/р ИА І 43535530000026007300272828 АТ «Ощадбанк» код 32995697 МФО 353553

08.10.2020 р. No itP-/ На№ ВІД

А К Т

08 жовтня 2020 р. м. Носівка

Нами, комісією в складі виконуючого обов'язки начальника КП «Носівка
Комунальник» Носівської міської ради Лустовгаром Олегом Васильовичем,
головним інженером КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради
Нечепою Олексієм Миколайовичем, головним бухгалтером КП «1 Іосінка
Кпмунальиик» Носівської міської ради Гейко Оксаною Володимирівною та

· ~ головним спеціалістом відділу земельних відносин та екології Носівської м іської
ради Ляшко Іриною Сергіївною зафіксовано оприлюднення Оголопгсння про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Реконструкпії руслового
ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста І Іосінка Чср11і1 івськоі
області з метою покращення його санітарно-екологічного та технічного стану,
VI черга», шляхом розміщення даного Оголошення на дошках оголошень за
адресами:

- центр міста Носівка, вул. Вокзальна;
- м. Носівка, вул. Суворова, 55 (дошка оголошень на першому 11013срсі

будівлі КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради);
- м. Носівка, вул. Центральна,20, (адміністративна будівля Носівської

міської ради, на третьому поверсі).
Про що складено даний акт та здійснено фотофіксацію згідно додатків.•Додаток на 3 арк.

Підписи комісії:

7
~r-:_ Ь О. В. Пустовгар

_
18

O.М. Нечепа

О.В. Гейко

l.C. Ляшко



Додаток l
м. Носівка, вул. Вокзальна,І;"'~,.-.~



Додаток'
'м. Носівка, вул. Суворова, 55
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