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Триває наша заохочувальна акція
для передплатників. Тим, хто вчасно
подбав про річну і піврічну передпла
ту районки на 2019 рік, ми знову готу
ємо грошові призи: перший - 1 тис.
грн, другий - 500 грн, третій - 300
грн і ще три додаткові- по сотні гри
вень. Тож ті, кому пощастить, мати
муть змогу не тільки повернути сто
рицею свою .інвестицію" у районку, а
й протягом наступного півріччя бути
в курсі місцевих подій, вчасно знайо
митися із приватними повідомлення
ми земляків.

У розіграші призів беруть участь
передплатники з річною і__ піврічною
передплатою, КВИТАНЦ/1 МОЖНА
НАДІСЛАТИ НАМ ПОШТОЮ ЧИ НА
ДАТИ ОСОБИСТО ДО 10 ЛИПНЯ.

Якщо Ви прогавили піврічну пе
редплату, до кола передплатників
можна приєднатися з наступного
місяця - зверніться на пошту чи до
листоноші до 20 липня.

Нагадуємо нашим читачам,
що газета працює у роздержав
леному форматі, тож її збережен
ня і подальше існування великою
мірою залежить від згуртовано
сті та активності передплатників.
Залишаймося разом, спільно збе
рігаймо газету ВарвинщиниІ

книку напутні слова та
привітавши з визначною
віхою в житті, вручила
документ зрілості.

У той час їх батьки
неабияк раділи, дехто
навіть не стримав сльо
зу радості і смутку - їх ді
ти виросли, вирушають у
доросле життя.

З найкращими поба
жаннями з нагоди свята

Діє елевтrюнва
Для ти!':~би пе

редплатити .Слово.. .", але з якихось
причин не має змоги отримувати тра
д_иційну газету у паперовому варіан-

СВЯТО дорослост, 1 прощан
ня з дитинством 25 червня відбуло
ся на святково прикрашеному шкіль
ному подвір'ї ліцею №1. У цьому на-

Після короткого
вступного слова веду
чих, було запрошено
на святкову лінійкv 22

до випускників та усіх присутніх звер
талися селищний голова Валентина
Саверська-Лихошва, директор закла
ду Тетяна Прищенко, класні керівники
Ольга Вовчук і Лідія Нічик, перші вчите
лі Світлана Таран і Тамара Радченко,
від імені батьків напутнє слово мовили
Алла Шушвал та Олександр Любчик.

Святкове дійство було насиче
не гордістю за випускників, вдячністю
вчителям і батькам, щирими словами
вітань і побажань, а ще піснями, танця-

ми ... Були, звичайно, і
сльози, а також відзна
ки - срібну медаль здо
був випускник Дмитро
Гезердава - та бага
то-багато квітів.

А завершальним
акордом випускного
свята став останній
шкільний вальс, в яко
му випускники порину
ли у спогади, мрії, спо
дівання, відчули ра
дість, смуток та світлу
печаль.

Текст і фото
Н.ПАЛЯНИЦІ

На пам'ятних
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(дата офіційного опублікування в
Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на до
вкілля (автоматично генерується про
грамними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господа-
рювання) ·

(реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності (автоматично генеруєть
ся програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля, для паперової версії зазна
чається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану

діяльність,
яка підлягає оцінці
впливу на довкілля
с1льськогосподАРСЬКЕ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-
НОВА" код згідно з ЄДРПОУ З1333767

(повне найменування юридич
ної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові фізич
ноїособи - підприємця, ідентифікацій
ний код або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через своїрелі
гійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це відпо
відному контролюючому органу і ма
ють відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впли
ву на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта го
сподарювання.

. Місцезнаходження юридич-
ної особи: 17600, Чернігівська обл.,
Варвинський р-н, смт Варва, вул.
Комарова, буд. 59, тел. (04636) 2-12-
78, (04636) 2-11-73, факс (04636) 2-11-
73

(місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження діяль
ності фізичноїособи - підприємця (по
штовий індекс, адреса), контактний
нdмер телефону)

2. Планована діяльність, її ха
рактеристика, технічні альтерна-

«Дружба-Нова», розташованого на
земельній ділянці за кадастровим но
мером 7421155100:01:005:0360 за
гальною площею 4,8857 га, яка зна
ходиться в оренді став «Дружба
Нова» згідно договору оренди зем-
лі без номера від 12.09.2011 року та
рішення одинадцятої сесії сьомого
скликання Варвинської селищної ра
ди Варвинського району Чернігівської
області №41-11 /16 від 26.05.2016 р.

Місце провадження планованоїді
яльності: територіальна альтерна
тива 2

Не розглядається в зв'язку з тим,
що проводиться реконструкція існую
чого об'єкта планованої діяльності.

4. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності.

Соціально-економічна направле
ність планованої діяльності націлена
на забезпечення власних виробничих
потреб у паливі та створення додат
кових робочих місць з метою працев
лаштування місцевого населення.s.,· Загальні технічні характери
стики, у тому числі параметри пла
нованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробни
цтва тощо).

Технічна альтернатива 1.
Максимальний обсяг одночасно

го зберігання: ДП - до 150 мЗ, бензин
А-92 - до 50 мЗ. Плановий річний об
сяг використання ДП - 1086 т/рік, бен
зин А-92 - 213 т/рік. Площа території
проектування - 3548,70 м2, в т.ч. забу
дова - 224,50 м2, покриття - 2063,20
м2, зелених насаджень - 1261,0 м2.
Розрахункова кількість заправок - 1 ОО
од./добу та 40 од./год. Класифікація
АЗС за потужністю та технологічними
рішеннями у відповідності з ДБН Б.2.2-
12:2018 табл. 10.9: тип «А», розділь
не (традиційне), підземне, ІІІ - велика.

Технічна альтернатива 2.
Максимальний обсяг одночасно

го зберігання: ДП - до 50 мЗ, бензин
А-92 - до 25 мз. Плановий річний обсяг
використання ДП - 1086 т/рік, бензин
А-92- 213 т/рік. Площа території про-
ектування - 3548,70 м2, в т.ч. забудова
-159,44 м2, покриття-2063,20 м2, озе
ленення-1326,06 м2. Розрахункова
кількість заправок-1 ОО од./добу та 40
од./год. Класифікація АЗС за потужніс
тю та технологічними рішеннями у від
повідності з ДБН Б.2.2-12:2018 табл.
10.9: тип «В», роздільне (модульне),
наземне, 11 - середня.

дови знаходиться на півночі на відста
ні 90 м від крайнього джерела впливу
на довкілля.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Відсутні в зв'язку з відсутністю те
риторіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за аль
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
В якості еколого-інженерної підго

товки передбачається комплекс тех
нічних, технологічних та інженерних
заходів щодо захисту соціального,
природного та техногенного середо
вищ з метою мінімізації впливу плано
ваної діяльності на навколишнє сере
довище та зменшення ризиків виник
нення надзвичайних ситуацій

Для захисту природного середо
вища передбачається:

- улаштування герметичного по
криття в місцях руху транспортних за
собів для захисту грунту від забруд
нення;

- застосування герметичних кла
панів і рукавів для переливу нафто
продуктів з автоцистерн до резерву
арів;

- застосування швидкороз'ємних
зливальних муфт, що дозволяє забез
печити герметичне з'єднання зливно
го пристрою з рукавом автомобільної
цистерни;

- застосування існуючих очисних
споруддощових воддля очищення по
верхневих талих та дощових вод від
залишків нафтопродуктів.

Для мінімізації ризиків виникнен
ня надзвичайних ситуацій передба
чається:

- оснащення АЗС 2-ма пересувни
ми порошковими вогнегасниками з ма
сою заряду вогнегасної речовини по
100 кг кожний;

- оснащення кожної ПРК, які роз
ташовуються на окремих заправних
острівцях, по 1-му переносному поро
шковому вогнегаснику з масою заряду
вогнегасної речовинине менше 9 кг;

- облаштування на території АЗС
щита з первинними . засобами по
жежогасіння (ГОСТ 12.4.009-83 та
НАПБ В.01 .058-2008/112, додаток 2
п.7, п.16);

- облаштування території попе
реджувальними знаками за ГОСТ
12.4.026-76*ДСТУ та ДСТУ ІSО
6309-2007 «Пожежонебезпечно.

•.• ,.,,,-.e.ni~n,A,,

роботи двигунів автотранспортної
та спеціалізованої будівельної техні
ки;

виконання операцій наливу на-
фтопродуктів в резервуари;

зберігання нафтопродуктів в ре
зервуарах;

відпускання нафтопродуктів.
- стічні води, які утворюються за

рахунок:
атмосферних опадів, внаслідок

чого утворюються дощові та талі води;
життєдіяльності персоналу, задія

ного в процесі будівельних, підготов
чих робіт та в процесі провадження
планованої діяльності.

- відходи, які утворюються за ра
хунок:

виконання підготовчих та буді
вельних робіт на етапі реалізації при
йнятих проектних рішень планованої
діяльності внаслідок чого утворювати
меться будівельне сміття, брухт чор
них металів;

технічного обслуговування резер
вуарного парку та ПРК внаслідок чого
утворюватиметься ганчір'я забрудне
не нафтопродуктами;

життєдіяльності персоналу, задія
ного як в процесі планованої діяльно
сті..так і в процесі підготовчих і буді
вельних робіт, внаслідок чого утворю
ються тверді побутові відходи.

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливо

го впливу на довкілля щодо технічної
альтернативи 2 аналогічні наведеним
до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Сфери впливу - навколишнє при
родне, техногенне і соціальне сере
довища. Соціальне середовище в ча
стині населення, що проживає в райо
ні розміщення об'єкта планованої ді
яльності та знаходиться в зоні впливу
планованоїдіяльності. Види можливо
го впливу: фізичний і хімічний впливи.
Описи видів впливу та джерел впли
ву на період впровадження планова
ної діяльності аналогічні, наведеним
до технічної альтернативи 1.

Компоненти навколишнього при
родного середовища можливого впли
ву:

клімат і мікроклімат: об'єкт плано
ваної діяльності не здійснюватиме ви
кидів в атмосферне повітря інертних
газів, значної кількості теплоти та во
логи. В результаті планованоїдіяльно
rті -.мі><и кліматv та мікроклімату в ра-

ти навколишнього техногенного сере
довища не здійснюватимуть негатив
ного впливу на плановану діяльність.

Внаслідок настання надзвичайної
ситуації джерелами впливу є:

- викиди забруднюючих речовин,
що надходитимуть в атмосферне по
вітря за рахунок вибуху/пожежі;

- фі~ичний вплив внаслідок вибу
ху/пожежі;

- відходи, що створюватимуться
внаслідок ліквідації наслідків надзви
чайної ситуації.

Компоненти навколишнього при
родного середовища можливого впли
ву:

повітряне- середовище: Виник
нення надмірних концентрацій за
бруднюючих речовин в приземно
му шарі атмосфери внаслідок пожежі
можливе, однак матиме короткостро
ковий локальний характер та спосте
рігатиметься виключно в межах зони
розповсюдження цих речовин.

грунт: шкідливих впливів за умо
ви передачі відходів, що створювати
муться внаслідок ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, на перероб
ку та/або захороненню не відбувати
меться.

навколишнє соціальне та техно
генне середовища: Внаслідок фізич
ного впливу радіуси зони можливих
зруйнувань, аварійні зони уражен
ня вибуховою хвилею, тепловим на
вантаженням при .пожежі та хімічно
го ураження парою розповсюджува
тиметься на прилеглу житлову забу
дову і об'єкти техногенного середови
ща. В результаті дії факторів небез
печного впливу можливі тяжкі наслідки
-людські жертви, і матеріальні збитки.

щодо територіальної альтерна
тиви 2

Сфера, джерела та види можли
вого впливу на довкілля не наводять
ся в зв'язку з відсутністю територіаль
ної альтернативи 2.

9. Належність планованоїдіяль
ності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об'єктів, які мо
жуть мати значний вплив на до
вкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину етапі 3 Закону
України "Про оцінку впливу на до
вкілля".

Планована діяльність належить
до другої категорії видів діяльності
та об'єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля т~ підл_ягають _?j~-
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ності фізичноїособи-підприємця (по
штовий індекс, адреса}, контактний

. номер телефону)
2. Планована діяльність, її ха

рактеристика, технічні альтерна
тиви.

2.1 Планована діяльність, її харак
теристика.

Планована діяльність:
«Реконструкція АЗС некомерційно
го призначення на території існую
чого підприємства по вул. Комарова,
59 смт Варва, Варвинськоrо району,
Чернігівської області».

Планована діяльність передбачає
реконструкцію існуючої АЗС з демон
тажем морально та фізично застаріло
го обладнання з заміною його сучас
ним технологічним устаткуванням.

Технічна альтернатива 1.
ДемонтажЗ-х існуючих ПРК, 2-х на

земних резервуарівдля зберігання ди
зельного палива по 50 мЗ;-2-х назем
них резервуарів для зберігання бензи
ну по 25 мз, 10-ти існуючих цистерн,
частини існуючого твердого покриття
площею 1144,0 м2. Перенесення існу
ючої повітряної лінії електропередач
0,4 кВт. Встановлення З-х ПРК вироб
ництва ТОВ «АЗТ Славутич» з кому
нікаціями (ПРК № 1 на 2 паливно-роз
давальних крана ДП-80 л/хв, ДП-45 л/
хв; ПРК № 2 на 2 крана бензин А-92-45
л/хв, А-92-45 л/хв; ПРК № З на 1 кран
ДП-1 ЗО л/хв), З-х підземнихдвостінних
резервуарів для зберігання дизель
ного палива по 50 мЗ, 1-ro підземно
го'"двостінного резервуару для збері
гання бензину ємністю 50 мЗ, 1-ro під
земногодвостінноrо аварійного резер
вуару ємністю 25 мЗ, будівництво на
вісу, пожежного резервуару об'ємом
50 мз, майданчику для автоцистер
ни, засобів пожежогасіння, інформа-
ційних стендів та ін. ,

Технічна альтернатива 2.
Встановлення 3-х ПРК виробни

цтва ТОВ «НВК «Шельф» (ПРК № 1
на 2 крана ДП-90 л/хв., ПРК № 2 на 2
крана А-92-90 п/хв., ПРК № З швидкіс
на на 1 кран ДП-ЗОО л/хв.), 2-х надзем
них двостінних резервуарів для збері
гання дизельного палива по 25 мз,
1-ro надземного двостінноrо резерву
ару для зберігання бензину ємністю 25
мз, 1-ro надземного двостінноrо ава
рій_!іоrо резервуару для ємністю 5 мЗ.

3. Місце провадження планова
ної діяльності, територіальні аль
тернативи.

Місце провадження планованоїді
яльності: територіальна альтерна-
тива 1. ·

17600, Чернігівська область,
Варвинський район, смт Варва,
вул. Комарова, будинок 59, в ме
жах промислового майданчика СТОВ

кількість заправок - 1 ОО од.Ідобу та 40
од./rод. Класифікація АЗС за потужніс
тю та технологічними рішеннями у від
повідності з ДБН Б.2.2-12:2018 табл.
10.9: тип «В», роздільне (модульне),
наземне, 11 - середня.

6. Екологічні та інші обмеження
планованоїдіяльності за альтерна- .
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження:
- обмеження обсягів і концентрації

викидів забруднюючих речовин у ат
мосферному повітрі;

- обмеження обсягів і концентрацій
забруднюючих речовин у поверхневих
дощових і талих водах;

- обмеження обсягів утворення
відходів.

Санітарно-епідеміологічні обме
ження:

- обмеження граничнодопустимих
концентрацій забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі на межі сані
тарно-захисної зони;

- обмеження рівнів шуму.
Містобудівні обмеження:

обмеження встановлені в
пунктах 10.8.14-10.8.36 ДБН Б.2.2-
2:2018;

обмеження протипожежних
відстаней встановлених в пункті 15.2.8
ДБН Б.2.2-2:2018;

обмеження встановлені в
містобудівних умовах та обмеженнях
для проектування об'єкта будівництва
від 06 лютого 201.9 р. № 1.

Обмеження технологічного про
цесу:

- обмеження встановлені НАПБ
В.01 .058-2008/112 «Правила пожеж
ної безпеки для об'єктів зберігання,
транспортування та реалізації на
фтопродуктів» та «Інструкції про по
рядок приймання, транспортування,
зберігання, відпуску та обліку нафти
і нафтопродуктів на підприємствах
і організаціях України» затвердже
ної наказом Мінпаливенерго України,
Мінтрансзв'язкуУкраїни, Мінекономіки
України, Держспоживстандарту
України №281/171/578/155 від
20.05.2008 р.

щодо технічноїальтернативи 2
Аналогічні наведеним до технічної

альтернативи 1.
щодо територіальної альтерна

тиви 1
Санітарно-епідеміологічні обме

ження . нормативної санітарно-захис
ної зони згідно «Державні санітарні
правила планування та забудови на
селених пунктів» затверджені нака- ·
зом Міністерства охорони здоров'я
України від 19.06.96 р. №173 в розмірі
не менше 50 метрів.

Найближча межа юплової забу-

НАПБ В.01.058-2008/112, додаток 2
п.7, п.16);

- облаштування території попе
реджувальними знаками за ГОСТ
12.4.026-76*ДGТУ та ДСТУ ІSО
6309-2007 «Пожежонебезпечно.
Легкозаймисті матеріали»,
«Заборонено відкрите полум'я.
Заборонено курити»;

- однобічний рух транспорту тери
торією АЗС з облаштуванням окремих
в'їзду та виїзду;

- облаштування покриття майдан
чиків біля ПРК та АЦ з негорючих ма
теріалів та матеріалів, які не дають іс
кор при механічних ударах з метале
вими приладами;

- улаштування громовідводу, бпи
скавкоприймача, стовпчика статично
го розряду та системи заземлення.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні до технічної альтерна

тиви 1.
щодо територіальної альтерна

тиви 1
Комплекс технічних, технологіч

них та інженерних заходів щодо захи
сту соціального, природного та техно
генного середовищ з метою мініміза
ції впливу планованоїдіяльності на на
вколишнє середовище та зменшення
ризиків виникнення надзвичайних си
туацій наведений у технічній альтер
нативі 1. Розміщення ємностей з на
фтопродуктами передбачається на
відстані, що забезпечує захист прилег
лої забудови з разі виникнення пожежі.

щодо територіальної альтерна
тиви 2

Заходи не наводяться, в зв'язку з
відсутністю територіальної альтерна
тиви 2.

8. Сфера, джерела та види мож
ливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Сфери впливу - навколишнє

природне і соціальне середовища.
Соціальне середовище в частині пер
соналу, зайнятого на об'єкті планова
ної діяльності. Компоненти навколиш
нього природного середовища можли
вого впливу - повітряне, водне сере
довище, (рунт. Види можливого впли
ву: фізичний (акустичний) вплив, хі
мічний вплив. Фізичний (акустичний)
влив відбуватиметься на атмосферне
повітря внаслідок роботи двигунів ав
тотранспортної техніки.

Хімічний вплив на атмосферу, вод
не середовище і (рунт відбуватиметь
ся за рахунок присутності хімічних еле
ментів у складі викидів забруднюючих
речовин, стіЧНІ\ІХ водах та відходах.

Дже~ами хімічного впливу є:
- викиди забруднюючих речовин,

що надх6дити~уть в атмосферне по
вітря за р~ноk

ву:
клімат і мікроклімат: об'єкт плано

ваної діяльності не здійснюватиме ви
кидів в атмосферне повітря інертних
газів, значної кількості теплоти та во
логи. В результаті планованоїдіяльно
сті зміни клімату та мікроклімату в ра
йоні розміщення об'єкта не очікується.

повітряне середовище: метео
рологічні умови в місці розташуван
ня об'єкта планованої діяльності
сприяють розсіюванню забруднюю
чих речовин в атмосферному повітрі.
Виникнення надмірних концентрацій
забруднюючих речовин в приземному
шарі атмосфери внаслідок несприят
ливих метеорологічних умов не перед
бачається.

водне середовище: господар
сько-побутові стічні води від життєді
яльності персоналу, зайнятого в ви
робничому процесі, скидатимуться у
існуючий вигріб, по мірі накопичен
ня відкачуватимуться та передавати
муться спеціалізованій організації на
очищення. Дощові та талі води з про
їзної частини доріг та майданчиків від
водитимуться до водовідвідного лот
ка та дощоприймача звідки надходи
тимуть на очисні споруди дощових вод
для очищення від залишків нафтопро
дуктів.

(рунт: шкідливих впливів за умови
штатної ситуації не передбачається.
Для захисту грунту від забруднен~ в
місцях руху транспорту передбачаєть
ся влаштування герметичного покрит
тя. Відходи виробничої діяльності пе
редаватимуться для подальшої пере
робки та/або захоронення згідно дого
ворів з організаціями, які мають право
на поводження з відходами.

рослинний і тваринний світ, запо
відні об'єкти: заповідні об'єкти в районі
розміщення об'єкта планованої діяль
ності відсутні. Знесення зелених наса
джень не передбачається. Впливу на
рослинний і тваринний світ не відбу
ватиметься.

навколишнє соціальне середови
ще (населення): вплив на соціальне
середовище в межах допустимих зна
чень. Максимальні очікувані рівні за
бруднення атмосферного повітря на
межі нормативної санітарно-захисної
зони внаслідок планованої діяльно
сті не перевищуватимуть норматив
них показників. Рівень звуку на межі
житлової забудови не перевищувати
ме допустимих значень 55 дБА в день
та 45 дБА вночі.

навколишнє техногенне середови
ще - на житлово-цивільні, промислові
об'єкти та інші елементи техногенно
го середовища планована діяльність
за умови дотримання вимог протипо
жежної безпеки не впливатиме; об'єк-

ний пункт і частину етапі 3 Закону
України "Про оцінку впливу на до
вкілля".

Планована діяльність належить
до другої категорії видів діяльності
та об'єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцін
ці впливудовкілля, відповіднодо абза
цу другому підпункту 4 розділу З етапі
З Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав
ня 2017 року (поверхневе та підземне
зберігання викопного палива чи про
дуктів їх переробки на площі 500 ква

. дратних метрів і більше або об'ємом
(для рідких або газоподібних) 15 кубіч
них метрів і більше).

1 О. Наявність підстав для здійс
нення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому чис
лі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкіл
ля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачепле
них держав).

Підстави для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля
відсутні.

11. Планований обсяг дослі
джень та рівень деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до етапі 6 Закону
України "Про оцінку впливу на до
вкілля" планується проведення дослі
джень впливу на геологічне середо
вище, атмосферне повітря, поверхне
ві та підземні води, грунти, рослинний і
тваринний світ, клімат, а також на соці
альне і техногенне середовище, з ура
хуванням сфер, джерел та видів мож
ливого впливу на довкілля.

· 12. Процедура оцінки впливу на
довкілля та можливості для участі
в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарю
вання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає
оцінці впливу на довкілля відповідно
до Закону України "Про оцінку впли
ву на довкілля". Оцінка впливу на до
вкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарю
вання звіту з оцінки впливу на довкіл
ля;

проведення громадського обгово
рення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом
звіту з оцінки впливу 11а довкілля, будь
якої додаткової інформації, яку надає
суб'єкт господарювання, а також ін
формації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під
час здійснення процедури оцінки тран
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом
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мотивованого висновку з оцінки впли
ву на довкілля, що враховує резуль
тати аналізу, передбаченого абзацом
п'ятим цього пункту.'.

врахування висновку з оцінки
впливу на довкілля у рішенні про про
вадження планованої діяльності, за
значеного у пункті 14 цього повідом
лення.

У висновку з оцінки впливу на до
вкілля уповноважений орган, виходя
чи з оцінки впливу на довкілля плано
ваної діяльності, визначає допусти
мість чи обr'рунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності
та визначає екологічні умови її про
вадження.

Забороняється розпочинати про
вадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отриман
ня рішення про провадження планова
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на до
вкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій про
цедурі, зокрема на стадії обговорен
ня обсягу досліджень та рівня деталі
зації інформації, що підлягає включен
ню до звіту з оцінки впливу на довкіл
ля, а також на стадії розгляду уповно
важеним органом поданого суб'єктом
господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.

На стадії громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкіл
ля протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається мож
ливість надавати будь-які зауважен
ня і пропозиції до звіту з оцінки впли
ву на довкілля та планованої діяльно
сті, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцін
ки впливу на довкілля буде повідомле
но в оголошенні про початок громад
ського обговорення.

13. Громадське обговорення об
сяrу досліджень та рівня деталіза
ції інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оп
рилюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноважено
го органу громадськість має право на
дати уповноваженому органу, зазна
ченому у пункті 15 цього повідомлен
ня, зауваження і пропозиції до плано
ваноїдіяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підля
гає включенню до звіту з оцінки впли
ву на довкілля.

НЯЛЯК1'-ІИ тякі ~ЯVRЯЖР-І-ІІ-Іі і nnnnn-

Спово Варвинщини
...J. . 1.д..Jіііlі.діі.дk ,...........................•,IJ

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

___ 20195113597 _
(реєстраційний номер справи

про оцінку впливу на довкілля пла
нованої діяльності)

ту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і
місце усіх запланованих громад-

ОГОЛОШЕННЯ
про початок

громадського
обговорення звіту
з оцінки впливу

на довкілля
Повідомляємо про початок гро

мадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяль
ності, зазначено'і у пункті 1 цього ого
лошення, з метою виявлення, збиран
ня та І!\)ахування зауважень і пропо
зицій громадськості до планованої ді
яльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у

продовженні видобування вуглевод
нів з площ Гнідинцівського НГКР, а
саме: основних - нафта, газ, розчи
нений у нафті, конденсат та експлуа
тація обладнання, що забезпечує ви
добування нафти і газу в межах визна
чених ліцензійних площ.

Загальний фонд існуючих сверд
ловин родовища складається із 196
нафтових, 18 - газових і 19 поглиналь
них свердловин. Зазначене родовище
облаштоване і має весь комплекс не
обхідних комунікацій та установок для
збору, підготовки і внутрішньопромис
лового транспортування нафти і газу.
Орієнтований річний видобуток нафти
становитиме 40,7 тис.т нафти та 1,59
млн. мз газу розчиненого у нафті.

Площа родовища у межах лі
цензійної ділянки становить 49,05
км2. Територія Гнідинцівського ро
довища частково включає зем
лі Гнідинцівсько'і, Світличненсько'і,
Дащенківської та Остапівської сіль
ських рад, відповідно до договорів
оренди землі, укладених підприєм
ством, оформлених в установленому

док громадського обговорення зві- е КУПЛЮ АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, ПРРІЧІП І ІНШУ ТЕХНІКУ

І в будь-якому техстані з документами і без, відходи металу, авторозбірка: ВАЗ, І
ГАЗ, Москвич. Тел.: 097-10-59-044, 095-935-03-35. _
е Куплю ТЕЛЯТ, БИЧКІВ, КІЗ, ЦАПІВ, КОРІВ, КОНЕИ, ДОРІЗ. Тел.: 066-
348-97-66, 093-804-30-07.

ських слухань І • Продається ДВОРИЩЕ у Варві. Тел. 099-408-34-53. І
Тривалість громадського обгово- • Продається терміново, недорого ДВОРИЩЕ вс. Озеряни з усіма надвір

рення становить 25 робочих днів з мо- ними будівлями (в центрі села біля ставка). В будинку 4 кімнати, є вода, кана
менту офіційного опублікування цьо- І лізація, бойлер, санвузол. Город 0,25 га, великий сад, земля приватизована. І
го оголошення (зазначається у назві Тел. 067-377-35-09. Володимир Іванович.
оголошення) та надання громадськос- І • Терміново, недорого ~родається ДВОРИЩЕ в с. Озеряни по вул. Підгірна, І
ті доступу до звіту з оцінки впливу на 9 з усіма надвірними буд1влями. В будинку 4 юмнати. Є гараж, хгпв, ~1тня кухня,
до іппя та іншої до а ко 0... фор колодязь, вхщнии погріб, газ, вода проведена у хату, приватизовании город, ве-

вк.~ .. 1 ~ т в I ІН - ликий родючий сад, сінокіс, багато дров. Тел. 050-744-33-71.
маци, визначено: суб єктом господа~ І • Продам БУДИНОК у Варві з присадибними будівлями. Газ, електрика, цен- І
рювання, що передається для видачі тралізоване водопостачання, туалет/ванна у будинку. Земельна ділянка 0.15 га,
висновку з оцінки впливу на довкілля. будинок 62 кв. м. Тел.: 096-931-75-72, 097-421-50-21.

Протягом усього строку громад- І • Продається СІНО в тюках. Ціна 40 грн. Тел. 066-104-~7-95. І
ськогообговорення громадськість має • Продається 4-юмнатна КВАРТИРА на 6-му поверсі по вул. Миру, 16/24.
право подавати будь-які зауваження І Тел. 095-54-99-870, . _ І
або пропозиції які на її думку стосу- • ПРОДАМ дБ(! ОБМІНЯЮ на 1_-юмнатну кв.?ртиру з .qоплатою приватнии

' .. ' . . 6• БУДИНОК у Варві, Є присадибна діпянка, сараи, гараж, ппня кухня. Тел. 095-
ються плановано: діяпьносп, ез не- 55-711-59.
обхідності 'іх обr'рунтування. І 8 КУПЛЮ ВАШЕ АВТО! Дорого і швидко! Тел.: 066-428:65-32, 063-189-23-51. І

Зауваження та пропозиції можуть • Постійно закуповуємо БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕИ, ЛОШАТ. Самовивіз
подаватися в письмовій формі (у тому живою вагою ДОРОГО. Тел. 066-15-70-757, 097-33-97-609. Максим.
числі в електронному вигляді) та усно І • Постійно закуповуємо ВРХ (корів, биків, коней). Живою вагою! Дорого! Тел.: І
під час громадських слухань із внесен- 066-139-46-39. 098-235-61-71. Олександр.
ням до протоколу громадських слу- І • КУПЛЮ КОРІВОК. Дорого. Тел" 097-570-21-24, 063-588-14-11. І

... . . 8 М'ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ ВРХ, КОНІ від населення та господарств, ле-
хань. Пропозиції, надані гпспя вета- жачі та проблемні. Цілодобово. Тел.: 093-800-66-66, 098-800-66-66.
новленого строку, не розглядаються. • Продам АВТОМОБІЛЬ «Опель-кадет» 1985 р.в., 1,3 об'єм, газ-бензин, си-

Громадські слухання відбудуться І нього кольору. Тел. 066-641-67-00. І
- ЗО липня 2019 р., о 12-00 годині у • Продається НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ з ремонтом під магазин або
приміщенні Варвинської районної ра- офіс з облаштованим окремим виходом на вул. Миру, буд. 40. Тел. 068-321-
ди, за адресою: вул. Шевченка, буд. І •59•2п9· ДВОРИЩЕ В . ( Ф · ) т є б І38 смт. Варва Чернігівська область родається _ у арв1 х. едоренюв по вул. олстого, 14. у-
17600 ' ' динок, кухня, сараи, гараж, погріб, Приватизована ділянка 0,48 га. Ціна дого-

6 у. " " І вірна. Тел.: 066-143-59-44, 050-103-54-77, а також продаються різні МЕБЛІ і І
. повноважении центральним ПОСУД. Тел. 066-11-49-477.

орган або уповноважений терито- • Продається ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ОВЕС, СОЛОМА пшенична, ячмінна, вів-
ріальний орган, що забезпечує до- І сяна в квадратних тюках. Доставка. Тел. 066-977-84-19. І
ступ до звіту з оцінки впливу на до- • Продається ДВОРИЩЕ в с. Озеряни по вул. Нова';'-27. Є кухня 5х7 з бал-
вкілля та іншої доступної інформа- коном. Тел. 066-638-93-30. .
ції щодо планованої діяльності І • Продам АВТОМОБІЛЬ «Форд-транзит» 1996 р.в. в хорошому стані. Тел. І

м. . ... 099-49-100-35.1~1стерст~оеколоп~таприродних • Продаються ДРОВА рубані, ЧЕРВОНА та ВОГНЕТРИВКА цегла б/в, бій
ресурсів України, вул. Митрополита І цегли, ДОШКА соснова б/в. КУПЛЮ СТАРІ БУДІВЛІ ПІД РОЗБІР. Тел. 095- І
Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 71-76-032.
Відділ оцінки впливу на довкілля: е РОБОТА В ОХОРОНІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК. Вахта. Проїзд, xapчyвaн-
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206- І ня, житло за рахунок фірми. Тел.: 050-303-46-35, 063-320-20-74. І
31-15, (044) 206-31-64 ~ ~:~родається 2-кімнатна К~АРТ~РА на 2~му поверсі по вул. Шевченка (в ра-

7. Уповноважений центральний ионі базару). Є гараж, сараи, погріб у цворі. А також продаються два ДИВА-
б " . І НИ б/в. Тел. 095-75-61-981. І

орган·~ о уповноважении гериторі- • Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ про приписку до призивної дільниці на ім'я
альнии орган, до якого__надаються Нестеренка Андрія Олексійовича вважати недійсним.
зауваження I пропозицп, та строки І • Продається 2-кімнатна КВАРТИРА у Варві по вул. Миру. Тел. 096-938- І
надання зауважень і пропозицій 88-16. ·

Міністерствоекологіїтаприродних • Продаються НЕТЕЛІ 8 місяців. Тел. 099-31-36-073.
ресурсів України, вул. Митрополита І • МАГАЗИН «ЄВР~СВІТ», що знаходився в_~риміщенні ..!<Приватба~ку», змі~ І
василя липківського, 35, -Ки'ів, 03035, ~ив свою адресу- нині розміщується на територн ~втостанц11 в магазин~ Гефест'
Відділ оцінки впливу на довкілля· 1 он"о~ив свіи товар. У І-!аявност1 плазмов~ т~лев1зори 19, 22, 28, 32, 42, 4~, 53. · І дюим1в, невеликі телевіаори 24, 26,28 дюимів на кухню чи в прихожу, монпори І
m.sh1mkus@menr.gov.ua, (044) 206- та системні блоки, а також пральні машини верхнього завантаження, посудо-
31-15, (044) 206-31-64 миючі машинки, газові плити з електродуховками, великий вибір гірських, спор

Заvваження і поопозиції ПDИЙМа- І тивних. жіночих та піпліткових велосипепів обіmівачі та каміни електnоплити І
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ченому у пункті 15 цього повідомлен- довища частково включає зем
ня, з~зуваження_і пропозиції до плано- лі Гнідинцівської, Світличненської,
ваноі д1яль~остI_~ _обсягу доспщжень та Дащенківської та Остапівської сіль
рівня детагиаацп інформації ,_ що пщпя- ських рад відповідно до договорів
гає включенню до звIту з оцIнки впли- ' . .
ву на довкілля. оренди аемгп, укладених пщприем-

Надаючи такі зауваженні і пропо- ством, оформлених в установленому
зиції, вкажіть реєстраційний номер порядку __~я обслуговування та екс
справи про оцінку впливу на довкілля ппуатаци наявних свердловин родо
планованої діяльності в Єдиному реє- вища.
стрі з оцінки впливу на довкілля (зазна- 2. Суб'єкт господарювання:
чений на першій сторінці цього пові- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
домлення). Це значно спростить про- РИСТВО «УКРНАФТА», (НАФТО
цес реєстрації та розгляду Ваших за- ГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ
уважень і пропозицій. «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ»),кодЄДРПОУ

У. разі отр"!~ання таких ~аува- 00135390
жень I пропозиши громадськосп вони
будуть розміщені в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля та пере
дані суб'єкту господарювання (протя
гом трьох робочих днів з дня їх отри
мання). Особи, що надають зауважен
ня і пропозиції, своїм підписом засвід
чують свою згоду на обробку їх пер
сональних даних. Суб'єкт господарю
вання під час підготовки звіту з оцінки
впливу на довкілля зобов'язаний вра
хувати повністю, врахувати частко
во або обгрунтовано відхилити за
уваження і пропозиції громадськос
ті, 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
планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рі
шенням про провадження даної пла
нованої діяльності буде Дозвіл на
виконання будівельних робіт (вид рі
шення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України "Прю оцін
ку впливу на довкілля"), який вида
ється Державною архітектурно-буді
вельною інспекцією (орган, до повно
важень якого належить прийняття та
кого рішення)

15. Усі зауваження і пропози
ції громадськості до планованої ді
яльності, обсягу досліджень та рів
ня деталізації інформації, що під
лягає включенню до звіту з оцін
ки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до Департаменту екології ~~~,"*-.~--.."~~"&.''"~""'&,,''&,,"',&.~~""''''&,,'~.•..,"'"''""'"'"'"&.'&,,'"'~''&,,'&,,"""'"'~"'&,,'"'""'&,,""'"""""'&,,'*"~'"""~'""&,,'~
та природних ресурсів Чернігівської ~ w •• ~

обласної державної адміністрації по-~ РЕДАКЦІЯ РАИОННОІ ГАЗЕТИ приймає від насе- ~
штова адреса: 14ООО, м. Чернігів, пр.~ лення та колективів ПіДПрИЄМСТВі установ ЗаМОВЛеННЯ ~
Миру, буд. 14, контактна особа Ганжа ~ . • • ~
Валентина Юріївна, тел. (0462) 67- ~ Н,I опублікування реклаМНИХ матерІалІВ, ОГОЩ)ШеНЬ, ~
79-14, елект~она пошта: deko_post@ ~ вітань, поминань. ПРОХАННЯ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА4-5 І
сg.gоv.uа(наименуванняуповноваже- і ПНІВ по ВИХОПУ ГАЗЕТИ - ~
ного органу, поштова адреса, номер ~ fdt__fdt~~~~~fdt . . ., ~
телефону та контактна особа) ~ . , ~

,••..~~~~'&,,'&,,"""~~~.._.,~~~~~~''*'''&,,~~~~'&,,'&,,'*-'&.'~'&,,,""'&,,"*''''~~~'&,,"~'&,,~~'&,,,~'&,,"'*"~

Місцезнаходження: 04053,
м. Київ, Шевченківський р-н,
пров. Несторівський, 3-5, тел.
+380445061044; адреса реєстра
ції відокремленого підрозділу:
вул. Вокзальна, буд.1, м. Прилуки,
Чернігівська область, 17500, тел.
(04637)3-32-16, факс (04637) 3-21-
98, e-mail: Svitlana.Yevdokymova@
Ukrnafta.com

З. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громад
ського обговорення

Міністерствоекологіїта природних
ресурсів України, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, Київ, 03035,
Відціл оцінки впливу на довкілля:
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-
31-15, (044) 206-31-64

4. Процедура прийняття рішен
ня про провадження планованоїді
яльності та орган, який розглядати
ме результати оцінки впливу на до
вкілля

Згідно чинного законодавства
України рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде про
довження строку дії спеціального до
зволу на користування надрами (ви
добування корисних копалин (промис
лова розробка родовища) - нафти,
газу природного вільного, конденса
ту, газу природного розчиненого у на
фті), що видається Державною служ
бою геології та надр України.

5. Строки, тривалість та поря-

ІVІІНІСТерствоеколоп,таприродних w І ІJJU.ЦCIIUID\..)1 п~ І~., •• о Mlt.)1Цlts. І CJI. u~~-.,J І•-:JU-Ul ,.J.

ресурсів України, вул. Митрополита \ 8 МАГАЗИН «ЄВРОСВІ"!"», що знаходився в !.fРИМіщенні__!<Приватб~~ку», змі~ І
Василя липківського, 35, Київ, 03035, нив свою~1,:>есу- нині розмицуеться на територи автостанцп в магазин~ Гефест'
Відціл оцінки впливу на довкілля· 1 он_овив свіи товар. У наявносп плазмов~ тепевеори 19, 22, 28, 32, 42, 43, 53

. · \ дюимів, невеликі телевізори 24, 26,28 дюимIв на кухню чи в прихожу, монIтори І
m.sh1mkus@menr.gov.ua, (044) 206- та системні блоки, а також пральні машини верхнього завантаження, посудо-
31-15, (044) 206-31-64 миючі машинки, газові плити з електродуховками, великий вибір гірських, спор-

Зауваження і пропозиції прийма- \ тивних, жіночих та підліткових велосипедів, обігрівачі та каміни, електроплити І
ються протягом усього строку гро- врізні, холодильники з морозильними камерами на 3,4 та 6 ящиків, витяжки (но
мадського обговорення, зазначеного ві) «Занкер» та інші, м~ючі та пральні засоби, жіночі куртки та халати, автогума
в абзаці другому пункту 5 цього ого- І б/в. Товар надається ПІІJ виплату. Тел. 066-144-95-65. І

8 ВАРВИНСЬКЕ РАИОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО здає в оренду
лошення. . . частину магазину "Промтовари" смт Варна, вул Шевченка, 49, кімнату в ад-

. 8. Наявна еколо~,ч~а інфервяа- \ мінбудівлі смт Варва, вул Миру, 4. Продає м-н ТПП Хутір Федоренків, ковбас- \
шя щодо ппановансі дIяльностI но-безалкогольний цех смт Варва, пров. Миру, 1, продає під розбір магази-

Звіт з оцінки впливу на довкілля ни ТПП с. Калиновиця, с. Світличне, с. Кулишівка. А також продає шифер б/в.
планованої діяльності на 89 аркушах; І Довідки за тел. 067-461-15-62. • І

8 ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН КОНДИТЕР,
БАРМЕН. Довідки за тел.: 067-461-15-62, 093-78-18-902.

І tillШ БІЙНЯ,ЗАКУПОВУЄ ВРХ • Продається га- \. . . , аифікований БУДИ-
КОНІ проблемні, лежачі НОК в с. Світличне. І
(доріз).ЦІЛОДОБОВО. Тел. 095-744-81-04.

Тел. 067-769-15-52.

9. Місце (місця) розміщення зві
ту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації (від-
мінне від приміщення, зазначеного
у пункті 6 цього оголошення), а та
кож час, з якого громадськість мо
же ознайомитися з ними

Ознайомитись зі звітом можли
во, починаючи з 05 липня 2019 року
за адресами:

1) Чернігівська область,
Варвинський район, с. Гнідинці, вул.
Незалежності, буд. 38, Гнідинцівська
сільська рада.

Контактна особа: Міщенко Наталія
Іванівна, тел.: (04636) 2-13-27;

2) Чернігівська область,
Варвинський район, с. Дащенки, вул.
Лесі Українки, буд. 33, Дащенківська
сільська рада.

Контактна особа: Хажанець
Світлана Григорівна, тел.: (04636)
2-55-25;

3) Чернігівська область,
Варвинський район, с. Остапівка, вул.
Куйбишева, буд. 3, Остапівська сіль
ська рада.

Контактна особа: Хижняк Микола
Миколайович, тел.: (04636) 2-44-19;

4) Чернігівська область,
Варвинський район, с. Світличне, вул.
Миру, буд. 32, Світличненська сіль-
ська рада.

Контактна особа: Філоненко
Анатолій Васильович, тел.: (04636)
2-41-22.

L .J

Офіqер і романтик в оанііі осоОі
найголовніше, що вона лишає піс
ля себе у цьому світі, на цій землі
-добрі справи. Вони живуть безкі
нечно довго у пам'яті рідних, дру
зів, усіх, хто знав людину, котра
пішла ;)а межу вічності. І ми вдяч
ні долі, що вона була з нами, пам'я
таємо радість спілкування, тому й
змиритисьдуже важко, що все піш
ло в минуле. Здається, лише вчо
ра бачилися, говорили, будували
плани на майбутнє, та смерть -да
ма свавільна і непередбачувана.
І ніхто ніколи не знає, що від неї
можна очікувати, на кого впаде її
жорстокий вибір.

Нещодавно минуло 9 днів, за
ними наздогін сороковини, як пе
рестало битися серце Анатолія
Миколайовича ОСТАХА. Важко гово
рити про нього в минулому часі, важ
ко повірити, що життя продовжується,
іде своєю чергою, та вже без нього,
без цієї мужньої, доброї, світлої лю
дини.

Звістка про раптову смерть
Анатолія була болючою і сумною, во
на, ніби грім з ясного неба приголом
шила всіх, хто його знав, бо ніхто не
відчував біди. Одна лиш мить - все
обірвалось, одна мить - його нестало
і ніхто не в силах щось змінити, вирва
ти з холодних обіймів смерті. Давня
мудрість стверджує, що дитина лише
народиться, а доля вже йде за нею.
Все в цьому світі стається так, як має

статись. Від долі нікуди не подінеш
ся і нічого не зміниш, хоча залишаєть
ся на цій землі ще стільки нездійсне
них справ.

Життя кожної людини, ніби Богом
запалена свічка, яку кожен несе по-різ
ному. В одного вона тліє довго і тихо,
в іншого згорає швидко, але яскраво.

Життя цієї людини було недовго
вічним, але дійснояскравим, яку маків
цвіт. Він пішов із життя в·свій ювілей
ний рік, напередодні великих Зелених
свят, а це знак, що його душа заслу
жила спокою в раю.

(Закінчення на 10-ій стор.)
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--------,-,,,,..,.====.,..•....••••~...,.,..-"VЩІ.,.u ч,оооr ,а, н1ц1""Snахuдн1ьtн e=t,penдr с1св шодо 1ерu1ир1апь»ЬJ ШіьіЩ)АаТИВи 2 • виконання операцій наливу нафтопродуктів в тимуть в атмосферне повітря за рахунок вибуху/ діяльності, зазначеного у пункті 14 цього І(дата офіційного опублікування в Єдиному «Дружба-Нова» згідно договору оренди землі без ВідсутНІ в зв'нзку з відсутністю територіальної резервуари; пожежі; повідомлення. •
реєстрі з оцінки впливу на довкілля номера від 12.09.2011 року та рішення одинадцятої альтернативи 2. • зберігання нафтопродуктів в резервуарах; - фізичний вплив внаспіпок вибуху/пожежі; У висновку з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними сесії сьомого скликання ВарвинськоІ селищної ради 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і • в(дпускання нвфтопродуктів - відходи, що створюватимуться внаслідок уповноважений орган, виходячи з оцінки впли-
засобами в_едення Єдиного реєстру Варвин~ького району Чернігівської області №;i41- захист території ~-а аnьтернапtвами: - спчні води, ЯКІ утворювтьса за рахунок: ліквідації наслідків надзвичайної си~уації. ву на довкілля планованої діяльності, визначає.

з ошнки впливу на ДОВКІЛЛЯ, 11/16 вщ 26.05.2016 р. щодо техн1чно1 альтернативи 1 • атмосфер~их опадів, внаспшок чого утворю- Компоненти навколишнього природного сере- допустимість чи обгрунтовує недопустимість
не зазначається суб'єктом господарювання) Місц_е провадження планованої діяльності: В якості еколого-інже_нерної піаготовки ються пошові !а тапі в~ди; . довища_ можливого впливу: . провадження планованої діяльності та визначає

__ _ _ територ1альна альтернатив~ 2 перепбачається комп_лекс технічнвх, техн~лопчних • .~ип~1яльност1_ персоналу, . зашяного ~ повrтрян~ середовище: Виникнення надм~рних екологічні умови її провадження. -
(реєстраційняй номер слрави_лро оu,нк;: Не розгпвааєтьсв в зв •зку з ,тим, що прово:. та інженернвх захошв щодо захисту сошапьного, лроuес~буд,вельних, пщготовчих роб,т та в процесі концентрацій забруднюючих речовин в лриземно- Забороняється розпочинати проваажвн-

впливу на ловкшля плановано, швпьяосп диться реконструкція юнуючого об єкта плановано, природного та. техногенного сереаовиш з . ме- nрО~аJJженн, планеваноі шяпьносп. . му шарі атмосфери внаспщок пожежі мЕжливе, ня лланованоі швпьност: без ошнки впливу на
(автоматично генерується програмними шяпьносп. _ _ _ .. тою м1н1м1за1..111 впливу плановано: шяпьносп ~а "' в~дходи, АК] утворооться за рахунок. б. однак матиме короткостроковии локальнии харак- довкілля та отримання рішення про провадження

засобами ведення Єдиного реєстру 4. Соц1ально-економ1чнии вплив ппанованш навколишнє середовище та зменшення ризикrв • ви~онанн_я П!Fгото~чих та буд1вельних ро ІТ тер та спостерігатиметься виключно в межах зони планованої діяльності

длR п:л~~~:~ї~~~~:\УЗ::нда~~~:t. діяnt;~і~~іьно-економічна направленість лла- винд;,~енняз~~~;чайн;;и~~J:~~ середовища ~~а~6~~нlте;і~,:~~~сJР::а~~1~~к "~~г~кт;:~Р~:а~~~ роз~g:~~~:rд~"и~~~ P;~i::i~ за умови переда"! лерГrіб~~~~~tавоо~і~~~.=~~~в{ром:сь:о~~і~~:
суб єктом господарювання) новано, шяльносп наu,лена на забезпечення влас- передбачається· меться буд,вельнв смт,, брухт чорних метал,в, вщходів що створюватимуться внаслідок л,квідаu11 · ·- · -· б

ПОВІДОМЛЕННЯ них виробничих потреб у паливі та створення по- - улаштуванНя герметичного покриття в місцях • технічного об~луговування резервуарного наслідкtВ надзвичайної ситуації на переробку та/ учаеп У так~и процед~рІ, зокрема. на стаан ? го_:
лро плановану діяльність яка підлягає оцінці даткових робочих місць з метою працевлаштування р~ транспортних засобів для захисту (рун~у від парку та ПРК внаспшок чого утворюватиметься або захороненню не відбуватимЄться ~офрення ~бсяrу воспшжвнь та рівня петашааци

впливу на довкілля , , місцевого населення. забруднення; ганчір'я забруднене н_афтопродуктами;_ навколишнє со·ціальне та техноГенне середа- ІН - ормацн, що пшпягає включенню до з_~riy з
СІЛЬСЬКОГQСПОПАРСЬКЕ'ТОВАРИСТВО З 5. Загаnьні технічні характеристики, У - застосування герметмчних клапанів і рукавів • життешяпьноєп персоналу зашяного як ~ вища: Внаслідок фізичного впливу радіуси зони ошнки впливу на цовкшпя, а також на стад!~ роз-

ОБМЕЖЕНОЮ ВШПОВІМЛhНІСТЮ тому числі лараметри планованої діяльності для пере~иву нафтопродуктів з автоцистерн до процесі ппановано: д1яльноqт1, так _t в процес~ можливих зруйнувань, аварійні зони ураження гляду уловноважен~м органом поданого суб є_ктом
(повне найменування юридичної особи, код згідно з {потужність, довжина, площа, обсяг виробництва резервуарщ пщготовчих І буд_1вельних _р~бп, внаслщок чого ут вибуховою хвилею, тепловим навантаженням господарюв~ння звпу з оцrнки впливу на дОВК(ЛЛЯ.

ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові тощо). - застосування швидкороз'ємних зпивапь- ворюються тв~рдІ -~обуrов~ вшхоци. при пожежі та хімічного раження парою розпов- . На стад11 громапського обговорення з~,~у з
«ДРУЖБА-НОВА» коц згіоно з ЄДРПОУ Технічна альrернаrива 1. них муфт, що лозволяє забезпечити герме- ~W,~;~';;;~~~~~~ef::;•i~kивoro впливу на сюджуватиметьс, на лри~еглу житлову забудову оц,н~

5
влл6ву на цовкшпв лрот,гом. щонаммен-

. _ ~ . . .• _ Максимальний обсяг одночасного зберіганн•, тичне з:єдна!н• зливного пристрою з рукавом довкілля щодо технічної альтернативи 2 аналогічні і об'єкти техногенного середовища. в резупьтап ше . ро очих дюв гром~ськосп надається
фізмчноі особи. пшпрвємця, ~де~тиф1кац1и~ии к~д іl.П - ,'!О 150 мз, бензин А-92 - до 50 мЗ. _Плановии автомобшьно; цистернв: наведеним до технічноїальтернативи t. дії факторів небезпечного впливу можливі тяжкі можлив1ст_ь напавати ~удь АКІ аауваження І

або сешя та номер паспорта (wiя фізичних осіб, яю р1чнии обсяг використання ДП - 1086 т/р1к, бензин - застосування 1снуючих очисних споруд доща- щодо територіальноїальтернативи 1 наслідки_ людські жертви і матеріальні збитки пропозицп д~ з~1~у з 0~1нки впливу на довкrлля
;ерез сват реліг!~ні переконання в!дмо~ляються від при- А-92 - 213 т/рік. Площа тер~торії проектування - вих вод цля очишеннн поверхневи~ талих та доща- Сфери впливу_ навколишнє природне, техно- щодо тернторіальноїаЛьтернативи 2 та ппанованоі шяпьносп, а так~ж взяти участь У
иняття р_еєстрац~и~_ого номера обвіково! картки ~латника 3548,70 м2, в т.ч. забудова - 224,50 м2, покрит- вих вод вщ ~а~иш~1в нафгопроаукпв. _ генне і соціальне середовища. Соціальне середа- Сфера, джерела та вид~, можливого впливу громадських слуханнях. Петапьніше про процедуру

податюв та офіційно лов1~омили про _це вrдповщно~у тя - 2063,20 м2) зе~ених насаджень - 1261,О м2. Для м1~!м1зац11 риаиюв в_иникнення надзвичаи- вище в частині населення, що проживає в районі на довкілля не наводяться в зв'язку з відсутністю гром_адського обговорення звпу з оц1нк~ впливу на
к9нтролюючому органу 1 _мають вщмпку у паспорті} Розрахункова кшьКІсть. за~равок - 1 ОО од./.qобу них си~уаu1и передбачається. розміщення об'єкта планованої діяльності та зна- територіальної альтернативи 2. повкшпя буде повщомлено в огопошеню про поча-

- інформує ~ро __намrр провааита плановану та 40 од./г~д. Класиф1кац1я АЗС ~а потужнісзю - оснащення АЗС 2-ма пересувними порошно- ходиться в зоні впливу планованої діяльності. Види 9. Належність планованої діяльності до ток громадського обговорення.
шяпьність та оц1~~ 11 впли~у на повкшпя. та технолопчними шшеннвми у вшповшносп з вими вогнегасниками з м~сою заряду вогнегасноі можливого впливу: фізичний і хімічний впливи. nepwoї чи другої категорії видів діяльності та 1~. Грома~ське о_бrов_~~ення о_~снгу

1 .. ІнформацІЯ лро суб єкта rослодарюваккя. ДБН Б.2,2-12:2.018 табл. 10.9: тип «А». рсзшпьне речовини ло 1 ОО кг кож.нии; . Описи видів впливу та джерел впливу на період об єктів, які можуть ма.ти значки й влnив ка досшджень та швяя веталгааци 1нформаu11, що,
М1сuезнахооженн, кюици_чно, особи. 17600 (традиц,ине), пшзвмнв, ІІІ - велика. - оснащення кожно, ПРК, ,к, розташовуються впроваажвння лланов_ано, дІяльност, анапопчні, довкшля та підлягають ou,кui влnиву ка довкілля шдnягає включенню до зв1ту з оц,кки влnиву ка

Черн,пвська обл. Варвинськии Р:н смт Варв.а Техн,чна альтернатива 2. . на окремих заправних острівцях. по 1-му перенос- наведеним до техннноі альrернативи 1. (зазначити відповідний луккт і частину етапі 3 довк,лnя.
(м,сuезнаходження юридично, особи ~бо м,сuе Максимальнии обсяг одночасного збер1гання, ному порошковому вогнегаснику з масою зарвцу Компоненти навколишнього природного сере- Закону України "Про оцінку влnиву на довкілля". Протягом 20 робочих дні~ з лня олрил.юдненн,

провадження шяльносп фізмчноі ЦП - оо 50 мЗ, бензин А-92 - до 25 мз. _Плановии вогнегасноі речовини не мен~~ 9 кг; довища можливого впливу:. Планована діяльність належить до другої цього повшомпення на офщ1иному веб-сайті упов-
вул. Комарова буд 59 тел. 104636\ 2-12-78 р1чнии обсяг ввкористання ДП - 10~6 т/рік, бензин - облаштування на тєриторп АЗС щита з пер вин- клімат і мікроклімат: об'єкт планованої категорії видів діяльності та об'єктів які можуть новаженого органу громадськість має право нада-

(04636) 2-11-73 факс 104636) 2-_11-73 А-92 - 213 т/рі«. Площа теригорп проектуванн, ними засобами пожежогас.ння (ГОСТ 12.4.009:83 цінпьносп не здійснюватиме в~кидів в атмосферне мати значний вплив на довкілля та пшяягаоть ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті
особи - п,дприєм_uя (поштовии ,нnекс. апреса), - 3548.70 м2, в гч. забудова -159,44 м2, покрит- та НАПБ В.01 .058-2008/112, водаток 2 n.7, п.16), повпря інертних газш, значно, кшькосп тел.лоти. та ошнці впливу повкіппя, відповідно до абзаuу дру- 15 цього '\,

9
відомлення, зауваженн,. і лролозиuії до

контактним номер теп!<Іюну) rn-2063,20 м2, озеленення-1326,06 м2. Розрахун- - обпаштуваннв тервтори ~олереджувальними вологи. В резупьтап плановано, _дІR.льносл зм,ни гому лідлункту 4 розділу 3 статті
3

Закону України плановано, швпьносп, обсяrу достджень та рівня
2. Плакована шяпьиіеть, 11 характеристика, кова КІЛЬКІСТЬ заправок-100 од./добу та 40 од./год. знаками за ГОСТ 12.4.Q:16-76 ДСТУ та ДСТУ ISO кл,,мату та .м,крокл,мату в раион, роамішення «Про оцінку впливу на повкшля» №

2059
_VIII від деталізації інформаuії, що підлягає включенню до

текннні альтернативи. . ·-· Кnасиф,каuІR АЗС за потужнюто та техноnопч.ними 6309-2007 «Пожежонебезлечно. Легко,заимист, об єктане очікується, . . . 23 травня 2017 року (поверхневе та підземне звіту з оuінки впливу на довкілля.
2.1 Плакована шввьніеть, 11 характери.етика. р1шенн,ми у вшповшносп з ДБН Б.2.2-12.2018 матернпи-. «Заборонено вщкрите лолум R. Забо- . повпрнне середови!'Іе. метеоропопчніумови в зберіганн, викопного палива чи лродуК1ів іх лере- Надаючи такі зауваженні і пропозвцй, вкажіть

нек~~:;~і~ан~аго дІR~~~;~~чен:екон~?ук~~ри:О~~ ~?~.~~д~,тил "В", розшпьне (модульне), наземне, рон:н0~Z~f;~;й рух транспорту територією АЗС з ~rі~~,.~~:таtl1;і~нв~нонбюєкт:.;;:д~о~~~~~д,~~~~~~~ ро?ки на площі 500 квадратних метрів і більше або реєстраuійний номер справи про оuінку влnиву на
існуючого підприємства по вул. Комарова, 59 6. Екологічні та інші обмеження планованої облаштуванням окремих в'їзду та виїзду; в атмосферному повітрі. Виникнення надмірних об є~о~ (для рщких або газопошёних) 15 кубічнвх дов~ІЛЛЯ ппанованоі шяпьнссп в Єдин~му реєстрJ
смт Варва, Варвинського району, Чернігівської діяльності за альтернативами: - оёпаепування покриття майданчиків біля ПРК концвнтрашй забруднюючих речовин в призем- метр~в І бшьш~)- . __ . з ОЦ(НК~ впливу н~ довюлля (зазначении на перш1и
області». щодо технічноїапьтернативн 1 та AU з негорючих матеріалів та матеріалів, які не ному шарі атмосфери внаспшок несприятливих 10. Наявжсть пшетав для з~1исненнн оц1нк~ сторінш цього повшомпення). Це значно спростит~

Планована діяльність передбачає реконструкцію Екологічні обмеження: дають іскор при механічних ударах з металевими метеорологічних умов не передбачається. . _ _ транс~ордонного впливу на довк1nля (в тому числ~ процес р~~страц11 та розгляду Ваших зауважень 1
існуючоі АЗС з демонтажем морально та фізично - обмеження обсягів і концентрації викидів за- приладами; вод_не сереловише: го~подарсько-побУJОВІ спчні наявнкть значн_ого негатванего транскорвснного пропози~1и. . __
застарілого обладнання з заміною його сучасним бруднюючих речовин у атмосферном~ повітрі; - упаштування громовідводу, блискавкоприй- води вш життєшяпьносп персоналу, заи_нятого о впливу на довк~пля та перелік держав, довкшля У разі отримання таких зауважень _І пропозицrи
технологічним устаткуванням. - обмеження обсягів і концентрацій забруднюю- мача, стовпчика статичного розряду та системи виро_бничому процесі, скидатим~ься у rснуючии яких може зазнати значного негативного транс· громацськосп вони будуть розм1_щен1 в Єдиномх

Технічна альтернатива 1. чих речовин у поверхневих дощових і талих водах; заземлення. вигріб, по м1р1 накопвченнн ВІД~~уватимуrьс!! корд~нного вппиву_lзачеплен~х держав). реє~тр1 з ошнки впливу на nовкrлля та переяан.
Демонтаж 3-х існуючих ПРК, 2-х наземних • обмеження обсягів утворення відходів. щодо технічноїальтернатнви 2 та передаватимуться. спешапиованів ОJ?.Ганtзаuн Пщстави для з_д1исн~ння о_u1нки транскордонна- су~ єкту гос_подарювання (протягом трьох робочих

резервуарів для зберігання дизельного палива по Санітарно-елідемі.о,яогічні обмеження: Аналогічнідо технічноїальтернативи 1. на очищен_нR. І1ощо_в1 та Т3:ЛІ в~ди з про1зно1 ча- го впливу надовкrл~я в
6

ІДсутНІ. . . дн1в з дн~ 1х отрим~_~ня). __ Ос~би, що нада~пь за-
50 мз, 2-х наземних резервуарів для зберігання - обмеження гранWtfнодопустммих концентрацій щодо територіальної альтернативи 1 стини. д~р1г та маиданчиюв вщвод~111муrься_ до 11_. Пl!_~~овании о__снг до~шджень та р1вень уваження I пролозицн, сво~м пщписом засв1дчують
бензину ло 25 мз, 10-ти існуючих цистерн, частини забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на Комплекс технічних, технологічних та водовІДВІДного лотка та дощолриимача ЗВІДКИ деташзац11 1кформац11, що л1длягає включенню свою згоду на обробку ,х персональних да.них.
існуючого твердого покриття площею 1144,О м2. меж1 санітарно-захисної зони; інженерних заходів щодо захис~у соціального, надходитимуть на оч~сн1 споруди дощових вод для до зв_,ту з _оц,нки впливу на довк~лnн. .. Суб'єкт господарювання п~д час пІДготовки звr~у з
Перенесення існуючої повітряної лінії електропе- - обмеження рівнів шуму. природного та техногенного середовищ з ме- очищенн~ ВІД ?3fІИШКІВ нафт~продукт1в. .. . В~дповІДно до ста~ 6 Закону Укра1ни «Про оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати
редач 0,4 квт. Встановлення 3-х ПРК виробництва Містобудівні обмеження: тою мінімізаuії впливу планованої діяльності на rру_~т. ШКІДЛИВИХ вппив1в за умови штатноr оц~нку ~пливу на довКІлля), планується проведен- повністю, врахувати частково або обrрунтовано
ТОВ «АЗТ Славутич» з комунікаціями (ПРК № 1 - обмеження встановлені в пунктах 10.8.14· навколишнє середовище та зменшення ризиків с~~уац11 не передбача~ся. Для захис~у rpyнiy ня досл1джень в_пливу на геол~пчне_ серед~вище, відхилитм зауваження і пропозиції громадськості,
на 2 паливно-роздавальних крана ДП-80 Л/хв, ДП- 10.8.36 ДБН Б.2.2-2:2018; виникнення надзвичайних си~уаuій наведений у в1д забруднення в м1сцях руху транспорту атмосферне ПОВІ!Р.Я, поверхн_евr :та щ~земнr води, надані У процесі громадського обговорення обся-
45 л/хв; ПРК № 2 на 2 крана бензин А-92-45 л/хв, • обмеження протипожежних відстаней вета- технічній альтернативі 1. Розміщення ємностей з пере~бачається влаuгту_ва_ння гер~етичного покрит- rрунти! роспи.ннии І твариннии свп, кл1мат, а також гу досліджень та рівня деталізації інформації, що
А-92-45 л/хв; ПРК № З на 1 кран ДП-130 лІхв), 3-х новлених в пункті 15.2.8 ДБН Б.2.2-2:2018; нафтопродуктами первдбачається на відстані, що тя. В,дходи вироб~ичо, дІRльност, передаватимуть- на соu,альне I rехногенне .середовище, з урахуван- лідлRrає включенню до звіту з оuінки впливу на
підземних двостінних резервуарів для зберігання - обмеженн, встановлені в містобуді~них забезпечує захист прилеглої забудови з разі виник- ;~ід~'д~~g:~~о~ ii~~i~~:~:a~~ ~tifь0~i~~~ ~~~кі~f:.р, джерел та вид,в можливого впливу на довкілn,. Детальна інформаuіR лро ue вклІО'<аєтьс,
дизельного палива по 50 мз, 1-ro п~дземного умовах та обмеженнях для прое~вання об єкта нення ложеж1. на поводження з відходами
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П . . до зв1~у з оц1нки впливу на довк1лля.

двостінного резервуару для зберігання бензи- будівництва від 06 лютого 2019 р. N 1. · щодо територіальноїальтернативи 2 рослинний і тваринний· світ заповідні об'єкти· · ро_цедура оц,нки .~лnиву на довк,nля та 14 Рішення лро провадження пяакованої
ну є."1ністю 50 мЗ, 1-го підземного дво.стінного Обмеженн, технологічного .лроuесу: Заходи не_ наводRТьс,, в зв'язку з відсутністю заповідні об'єкти в районі розміщення об'єкта мо"Іfлиа'н~':.'~н~"' участJ,:.";~И,:ромаг~~~

0
°~10

ванн, діяль~ості: .
авар,иного резервуару ємн,стю 25 мЗ, буд,вниuтво - обмеженн• встановлен, НАПБ В.01 .058- територ1ально1 альтернативи 2. планованої діяльності відсутн, Знесенн, зелених . . r:f _ д Р . . ВІДПОВІДНО до законодавства р~шенням лро
нав,су, пожежного резервуару об'.ємом 50 мз, май- 2008/112 «Правила пожежної безпеки . дл'- 8. Сфера, джерела та види можливого влnиву насаджень не лередбачаєтьс,.· Впливу на рослин- дІRльн,сть може мати значним вплив на довк,лл, І, провадженн, даної планованої діRльності буде
данчику дЛ_R аВТОЦИСТерни, ЗаСОбІВ ПОЖеЖОгаСІННR, об'ЄКТІВ Збер1rаННЯ, ТраНСЛОР,УВаННR та реаЛІЗаUІІ Ка ДОВКІЛЛЯ: . .. НИЙ і тварИННИЙ світ не ВідбуватимеТЬСR. О~~К~~~~Єаv,:::~~ В~~·~~ наВ~~~~Л~~"g~~i~I~:,? , Дозвіл на ВИКОНаННЯ буnівеПЬНИХ робіт
~нформаu,иних сrенд,в та Ін. ~афтопродукт,в• та •Інструкu11 .лро порядок лри- щодо rехн1чно1 альrернативн 1 . навколишнє соuіальне середовище (населення): д . ка у ~ ~в . ц ,ку_ J д а о (виn)!;шеннявіnповіnно no частинипершоі етапі 11

ТехНІчна альтернаrива 2. имання, транспортування, збер1гання, вІДлуску та .Сфери влnиву - навколишнє природне І вплив на соuіальне середовище в межах допусти- Оu,н влл.и У на д КІлл ue роuедур , щ закону Украіни "Про оuінку вппиву на nовкіпп,,)
_ Встановленн, 03-х ПРК виробниuтва ТОВ •НВК обтку нафти I нафт.олродукт,в на л,д~риємствах соu,альне середови"!,а. Соu1альне, середовище ~ мих значень. максимальні очікувані рівні забруд- передбачає. , . ,кий видаєтьс, Державною архітеКJУрно-

«Шельф» (ПРК N- 1 на 2 крана ДП-~О л/хв., ПРК 1 . оргаюзаuІRх Укра~ни, затвердж~но, наказом частин, персоналу, заин•того на об єктf плановано, ненн, атмосферного повітря на межі нормативної . ПІдrотовку суб єктом .гослодарюванн, зв,ту з буnівельною інспекцією
№ 2 на 2 крана А-92-90 л/хв., ПРК N- З швидКІсна М1нлаливенерго Укра,ни, М1нтрансзв язку Укра1ни, дІRльност,. Компоненти навколишнього лрирод- санітарно-захисноі зони внаслідок лланованоі оu,нки впливу на довк,лля, (ор no п оваж аког алеж при- тт,
на 1 кран ДП-300 л/хв.), 2-х надземних двостінних Мінекономіки Украіни, Держсложивстандарту ного середовища можливого впливу - ловітр,не, діяльності не перевищуватимуть нормативних провед.ен.ня громадського обговоренн• п~н, овн ень. 0 )н ить иня
резервуарів дл, зберіганн• дизельного палива по Украіни №281/171/578/155 від 20.05.2008 р. водне середовище, Грунт. Види можливого влли- показників Рівень звуку на межі житлової забудови плановано, д1Rльност,; .
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25 мЗ, 1-го надземного двостінного резервуару щодо технічної альтернативи 2 ву: фізичний (акустичний) вплив, хімічний вплив. не перевиЩуватиме допустимих значень 55 дБА в . анал1з уповноваже_ним органа~ зв1ту ~ · СІ ~~ж_ І п . ази ом _ ко
для зберігання бензину ємністю 25 мЗ, 1-го над- Аналогічні наведеним до технічної альтерна- Фізичний (акустичний) влив відбуватиметься на день та 45 дБА вночі. ~u1нки вп~иву на довюлля, будь-яко~ додатково~ до п_лановано1 _ д1я~~н_осфп, обс!І_rу досл_1nжень
зем~ого nвостінного аварійного резервуару для тнви 1. _ .. атмосферне по~ітря _ внаслідок роботм двиrунів навколишнє техногенне середовище _ на 1нфор~а1..111, я~ __надає суб'є_кт_ господарюванн_я, .а та р1внн детаn~~ац11 ІН_ ормац11, що ПІдJ!ЯГЗє
ємн1стю 5 мз. щодо тернтор1альн01 альтернативн 1 автотранспортна~ техн1кИ. житлово-цивільні промислові об'єкти та інші також 1нформац11, отримано~ ВІД ~ромадсь_~осn п~д включ_енню до зв1ту з оц1нки впливу на довк1ллн,

З. Місце провадження планованої діяльності, Санітарно-епідеміологічні обмеження Хімічний вплив на атмосферу, водне середови· елементи техн6генного середовища плано- час громадсь~ого обговорення, пrд час зд1исн_енн~ необх,дно надсилати до .. .
терит~ріаnьні альтернативи. .. . . норматив~оі _саніт_арно-захисної зони згідно ще _і (рунт відбув~тиметься_ за рахунок присутності вана діяльність за умови дотримання вимог ~роцедур~.. оц1нки транскордонного впливу, 1ншо1 іl_е~арта~ен~у екО_!lОГІІ та пр_ирод~~х ресУ.рс1в

М1сце провадження плановано~ д1яльност1: «Державн1 сан1тарн1 правила планування та за- х1м1чних елемент1в у склад~ викид1в забруднюючих протипожежної безпеки не впливатиме; об'єкти 1нформац11; Черн1пвсько1 обласно~ державн_о! адм1н1страц11 по-
територіальна альтернатива 1. будови населених пунктів» затверджені наказом речовин, стічних водах та відходах. навколишнього техногенного середовища не надання уповноваженим органом мотиво- штова адреса: 14000, м. Черн1пв, пр. Миру, буд.

17600, Чернігівська область, Варвинський рай- Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 Джерелами хімічного впливу є: здійснюва111муrь негативного впливу на плановану· ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 14, контактна особа Ганжа Валентина Юріівна,
он, смт Варва, вул. Комарова, будинок 59, в межах Р- №173 в розмірі не менше 50 метрів. - викиди забруднюючих речовин, що надходи111- діяльність. враховує результати аналізу, передбаченого абза- тел. {0462) 67-79-14 електрона пошта: deko post@
промислового майданчика СТОВ «Дружба-Нова», Найближча межа жиmової забудови знаходить- муть в атмосферне повітря за рахунок: Внаслідок настання надзвичайної ситуації дже- цом п'ятим uього пункту; ~
розташованого на земельній ділянці за кадастро- ся на півночі на відстані 90 м від крайнього джерела • роботи двиrунів автотранспортної та репами впливу є: врахування висновку з оцінки впливу на (найменування уповноваженого органу, nollПoвa
вим номером 7421155100:01 :005:0360 загальною впливу на довкілля. спеціалізованої будівельної техніки; - викиди забруднюючих речовин, що надходи- довкілля у рішенні про провадження планованої адреса, номер телефону та контактна особа)



ЗАТВЕРДЖЕНО

AKT№l
Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

смт. Варва 2019 року

Даний акт складено у присутності керівника відділу будівництва та експлуатації

будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" Мазура Григорія Йосиповича, фахівця по роботі з

активами відділу будівництва та експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" Шаповала

Юрія Володимировича та керівника відділу охорони праці та техніки безпеки СТОВ "ДРУЖБА

НО~А" Рябоконь Ігоря Миколайовича, про те, що "2..l_" ~У- 2019 року на дошці

оголошень СТОВ-"ДРУЖБА-НОВА" по вул. Комарова буд. 59 у смт Варва розміщено Повідомлення
,:{ ..•,:~.

про 'ш~ановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Реконструкція АЗС

некомерційного призначення на території існуючого підприємства по вул. Комарова, 59 смт Варва,

Варвинського району, Чернігівської області».

Акт складено у двох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" .

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці

оголошень СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" на 1 (одному) аркуші.

Керівник відділу будівництва та експлуатації
будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" -.
Фахівець по роботі з активами відділу будівництва
та експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

Керівник відділу охорони праці
та техніки-безпеки СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

s-~ Г.Й.Мазур
(підпис)

/7Jx ! Ю.В. Шаповал
~ис)



Додаток до Акта №1 від «i2!t__» мл/4{Іf(v- 2019 року

Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність СТОВ "Дружба-Нова", яка
підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошці оголошень СТОВ «ДРУЖБА-НОВА», розташованої по

вул. Комарова буд. 59 у смт. Варва

ИНФОРМАЦИЯ
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Керівник відділу будівництва та експлуатації
будівель/споруд СТОВ "Дружба-Нова"

lt"~'" "~!""'І\• ~~ttH• ••рІ1 \il~tl"I І>і щ\,1 ••І І !! ! '" , І .'\І'І /, '
"1'1'\ '*lt \-ftt11t.\" 1~0,\ 11j111,1 І { '}tf'Jj1;t

'4"•>1•н,,,\,~~\ H•шj.\\tl, •• ,1• t1'1\ІЩ•~•1t!ІЩ<W•,Ч·""'''І'" '"'"'"']'"'"''~І~р,,;~
fl<\I<'" ,-,,,~•••• І "І""""'' •• ,~,• ,r"v,1 •. ,, ·-·~,І•, •.•••. ..,~ •'1'•~11,i.·,;,,.,.••~, ..•. 1 ••

•••••!'"""'..,, . .,, ·~'~О"І <W-~··••"'·''"'" \І'
\\і•\1>ІJ1\І\1 Щ\Н 11,І~ІІ~І l!\lt'il',l'lht\І 11 І.Щ Щ >.)11) '\І>ІФ,ІЩ \'1, /.ІІІІЩІІ<\ 1i"J1J1 IJ

t. , •••u,•'81Щltl' 111m,,t\'1 klli fUІ'І((ЦІІt\1tІ"І4ІІІІІІ,

Мн нt\ІІІ"''·І*('Ні\11 1,,1111,щ111tо\' Ф.:нt'щ 17/it)tl, 1kр1,інщ·1,1,;.1 .,(,.1'J н j;ІН• f (:\! t І
І""'"•щ,..,,,..,.,,..,•• ,~,.,"-1•>·; .,.,.,,..,,.~,,.щ•'t··, ,t.., •...., ,..,i;

t''>, f-11"'''l"'1"'l.·'')',-t ,ч.1~ri (І.І\і"І\і1).' 1;1-'l~.1t1~<1i(1t'-І_111 ф.1~(ftJ! r,1 чJ
,,. .•... ~.,.••,~~·""'"''~·.,ч-··~""'""' -~~~-.1.•.,., .,,...i1,~-

1.at >t•.н1•1н1tі 1t.iм11;.11J1· 11,, \) \11.r'\lt~t(JІІI{" ІІІt.,І, ,o,11i't1Ji Іt 11, І t'flllM • ЩНІ
1

).\ 11.11"ІОІіІШМ ,tмлм,1~-,, .• ~. \1фllkt('()ІJ-.111t,."Q,
11•'41tt.1i',,t11\ _,,1.11,11.111.:11, ,.р,··м1111.·1р\~Щ .Q .\ !t' 11~·1,,,,м ,ІІІ!Фі11f•1 :1рІ• ч r ~~U 11.1· 1\f!!J,•pн

і<'НУW:У'І\ІІІ' Ш'\llf'l1fM~ltl!I IL\1 Іt\•f. ІнІ•Мр,111;1, 'І.ІJ І"Мf ІІ,1р11.1 і1.,1~•'•Щ'~:>1,' ft,H•\J'I! 'k}'1Іі1і11,м._,11

,і,).
1'qo\1ІN~"o 1(1.Іt:11,111,11, Щї¼.'.І\(1;1•111• рі.·а.щ1,~r1')11іІІІ"-І i.:11\1t1'J,H \~(. .{ с,·,1,•111;1 .•• ~ч \l!'f',tH,11,, ra

~--at,J ,•••,л,r1•І•" ,, 1~1;щц111\,1щ1' І 1,і,tІЩНІІ ,!t11,1 (\ '1;1~\Щ~І r,•.11111н,,. І'ІНІ!\t ,, t,rН,~1,1.:)/IJl.~)I

J'1!11"N1'11:,tt1,1i>1,m.-;чmhfiffl11/W •.•~;:':~::. ..~~: ;1;~.~~:~,11,:~1~~ ~~.;1;;:~·і:1~.:~:1:~~~~~1;~ :,~~~ /;;\1::1,:,:·.~:,~::~;:;::·:;.:~·~/:::;:;;;;
~· 111i1;1)J\flf\І ,юt-11111111 ,ч"щt11.1 ІІ-1-1,11 ""_' ІІ~·~т:.-.·1111• ,~,._н,,...,~ї щ»1нr~11щ нщ1

...-,ll'U'"'lw..,..,1 11.~ ,,л,, t\\·1111111,,,1~·1111• '--~ ІІІ''-' щ,,м"1щ11~1 1~,н а.·\іІ t."щІІ}н~ч.,, "
~иіuІІІІІN\І (11Р"І,; /+•.І,••, J 11:,:>11ЩІ<'·JУІ•Vt.Н.-І1,І,1111, ~,-,.,,,;1/111 i;('l_,,,,.._Jtlt .•••. І,;,._ НІ'f,; \',• . .' /І.І J
~l\c'fl1NII .'\ •П:4\ ~f\l> Л-•J},,4~ ·11\tl, flf'I( J+-, .\ ІЦ І Іф,І« /t/!·11tІ_ •1\н/· ,., 11i,1J,'\ft<ІІ~
,18ilk-111tlll,I~ Jll,"l('l,>flt"J)t»)t11. ,0,,'j1ІІ~іІІІІІ. /tft.•._,!11,lf<)I" ІІ!~JІІІІІ" ео \(J .,/. J-1-.j 111,1'•·\ІІІ:,,,, •1,:,.,~·111/І«!І·~
~ - ,\111 ,('1-·p1111~11i.. t..11щ1,_1 ,\ОІІІ\СІ\І,' ~(1 м', І,, . ., m·ІJІ,~\lltlll\: "11),щ·,tj/ІІ,>І,І ;1/IJJ>iil!lo•n•
~r ,,•.щІ,·t~І ,:') ,.,', І"І)'і).І .•• ІІІЩІІW> •••• І'І,~~- ІtІ'"'~'І!<ІЩІ,І fl<' ••.• l_1fl\111І\· •'(І 1,w-.u (Н ч'. v.t/t.l.Jli'flll,.,

N1tft1tк~,,..j\1н, .. ,..-_-.,(111, tJ",t\\'•1•11t1-·,1111•, щф,'f•ц.111111111,, \ 11·,,,,.н 1,1 щ

,.,......., ..,~....,~1>11im,i;•• ,t -~
1~1-,a,,..Іl(flf 1 . ._ 111'1-( •І'<jІ,14\ІІІ<І\І~<' ltll\ "!ІН" ,.І\І~·•н.ф" tlll'k ,\."І J 11;.1 :! _.,р,...,,1 ,'!J}.UfІ • ,,.

.,,.. 2' КО .1 "r,t'l"ili Л ІJ>.Щ І •І·'М<, Jll'k N- 1 ,,н,~, ,;,,, •• ,\ 1,·.1 ! ~1м1: .rtr• І!ІІ),f·\І') .;.~ 11..tІ""" ••• '= ::,'?.:r::::~=:\ ~::;:~~::"_', ___..:::~f;~;>\I;~• ~~іН~~~:'"ІІ::: :ч,},;:; 1:::::.1,•:::•:, ~:~l:,i::.i,:.;
,...... ••••••••._.,_.._ Ji·,,otI0*1Ц>ln~ ІІІ1'.1'11t.t,tЧ!І. IO'Іltt>"JIIІO·tl,,,oj ••.•••••.• 'ч"',•Н•t:І~•

•:=::f§i=.~-~~i:i;o/,i:f;iiЁ:I(7:~;:;:.~·:?#.~IJ.\·:::~·~~::~:·Ei

Г.Й. Мазур
(підпис)

Керівник відділу охорони праці
та техніки безпеки СТОВ "Дружба-Нова"

-.,



АКТ№2
Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

смт. Варва 2019 року

Даний акт складено у присутності першого заступника селищного голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Кального Олександра Владиславовича, керівника відділу будівництва та

експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" Мазура Григорія Йосиповича та фахівця по

роботі з активами відділу будівництва та експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

Шаповала Юрія Володимировича про те, що "12!L_" .~У 2019 року на дошці оголошень
адмінбудівлі Варвинської селищної ради, розташованої по вул. Пилипенка, буд. З у смт Варва, та

офіційному сайті Варвинської селищної ради у розділі "Оголошення" за посиланням
https:/,/varyynska-gromada.gov.ua/news/1562059991/ розміщено

,.
Повідомлення про п.*ановану·

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Реконструкція АЗС некомерційного призначення

на території існуючого підприємства по вул. Комарова, 59 смт Варва, Варвинського району,
· Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Варвинської селищної ради, третій - для СТОВ "ДРУЖБА
НОВА".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці

оголошень адмінбудівлі Варвинської селищної ради на 1 (одному) аркуші та на офіційному сайті
Варвинської селищної ради за посиланням на

Перший заступник селищного голови з. . .питань діяльносп виконавчих органів ради

Керівник відділу будівництва та експлуатації
будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

Фахівець по роботі з активами відділубудівництва
та експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"



· Додаток №1 до Акта №2 від« 0ft »~.д- '2019 року
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність CTQB "ДРУЖБА-НОВА", яка підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошці

оголошень адмінбудівлі Варвинської селищної ради, розташованої по вул. Пилипенка, буд. З у смт Варва

І

І,,

--··._.,·-~---,

Перший заступник селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів ради

Керівник відділу будівництва та експлуатації
будівель/споруд

Фахівець по роботі з активами відділу
будівництва та експлуатації будівель/споруд

мп

$1'· qrпис)
Ю.В. Шаповал



'І,; Додаток №2 до Акта №2 від « Olt » .,kU,,,IW{Y- 20 І \J рОІ{

Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність1СТОВ "ДРУЖБА-НОВА", яка підлягає оцінці впливу на довкілля,
на офіційному сайті Варвинської селищної ради

с і https 1ivar\,ynska-gromada.gov.ua

0 0 Лохвицька міська., • Про зетвереженнв ...

GROMADA.ORG.UA

lсторична довідка

Варвинська селищна рада )

Ласкаво просимо на офіційний сайт Варвинської
громади!

ОфЩійна інформація

Регуляторна політика

Соціально-економічний
розвиток

Відділ - центр надання
адміністративних послуг

Зв'язки з громадськістю

>

>

>

>

>

Шановні мешканці Варви!
я стала селищним головою для того, щоб змінити Варву, зробити її більш привабливою. І я роблю це в міру власних
можливостей, соціально-економічної та фінансової обстановки в Ук1Jаїні, яка неабияк впливає на розвиток Варви.

Якщо через фінансовий стан держави не вдається зробити щось глобального, то я і моя команда намагаємося не стояти на місці
і хоч щось невелике, але все ж таки робити для розвитку територіальної громади, тобто прагнемо не стояти на місці, а рухатися
вперед і вгору.

Варва покликала нас до праці і всі ми разом: органи місцевого самоврядування та найактивніші члени Варвинської
територіальної громади будемо намагатися робити все можливе, щоб із кожним днем рідна Варва ставала все красивішою,
набирала нових, прекрасних обрисів.

Шановні друзі! Люди живvть і керуються власними інтеDесами. але.копи члени територіальної громади об'єднаються, то
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тя, виборю
ючи неза
лежні сть
рідної Ук
раїни, та по
клали квіти
до пам'ят
ного знака.

А да-
лі урочи
стості про
довжилися
в малому
залі Вар
винського

,,. J~~с!'и~й)~4і:~:~нrу,по
квпи до пам'ятника загиб.

·воїНам'АТu...,_ М-1«'•·

День захисника України офіційним дер
жавним святом став всього декілька років то
му, але має давню історію, яка бере свої вито
ки зі славних козацьких традицій. Цього дня
R111я><nRvютh сивих ветеоанів і військовослvж-

жавність збережено завдяки її захисникам.
З нагоди відзначення Дня захисника

України у Варві 11 жовтня відбувся мітинг
в парку Слави, біля пам'ятника загиблим
під час проведення операції об'єднаних
сил. На заході були присутні учасники АТО
і ООС, батьки загиблих учасників АТО, ке
рівники району і селища, їх заступники, ко
лективи установ та організацій селища, уч
нівська молодь та громадськість селища.

Слова вдячності усім, хто попри всі
,, перипетії, нині стоїть на сторожі на сході

країни та оберігає частину тієї землі, лу
нали з уст селищного голови Валентини
Саверської-Лихошви: «Сьогодні ми вітає
м~ тих __ людей, ~--·fJ •·
ЯКІ СВОІМ при- ~... < :\

кладом пока
зали як треба
любити свою
Вітчизну, як тре
ба боротися за
її незалежність.
Важка це праця
захищати мир:
Та, не задумую
чись, воїни-зем
ляки, як і сотні
українських за- ,

хисників, ідуть на за
хист. Вони є прикла
дом патріотизму для
багатьох поколінь
українців.»

Зі словами вша-
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Про початок
оnопювопьного сезону

Відповіднодо законівУкраїни «Про міс
цеві державні адміністрації», «Про житло
во-комунальні послуги», «Про теплопо
стачання», «Про забезпечення санітарно
го та епідемічного благополуччя населен
ня», на виконання етапі ЗО Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
Санітарного регламенту для дошкільних
навчальних закладів, затвердженого нака
зом Міністерства охорони здоров'я України
від 24.03.2016 №234, зареєстрованим в

Міністерстві юстиції України 14.04.2016
року за №563/28693, пункту 4 розділу Х
Правил підготовки теплових господарств
до опалювального періоду, затверджених
спільним наказом Міністерства палива та
енергетики України та Міністерства з пи
тань житлово-комунального господарства
України від 10.12.2008 року №620/378,
пункту 5 Правил надання послуг з цен
тралізованого опалення, постачання хо
лодної та гарячої води і водовідведення
та типового договору про надання послуг
з централізованого опалення, постачан
ня холодної та гарячої води і водовідве
дення, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2005 року №
630 та враховуючи розпорядження в.о, го
лови обласної державної адміністрації від
1.10.2019 року № 562 «Про початок опа
лювального періоду 2019-2020 років», зо-

бов'язую:
1 . Розпочати з 1 О жовтня 2019 року опа

лювальний сезон 2019-2020 років.
2. Рекомендувати виконавчим коміте

там сільських рад, підприємствам, устано
вам та організаціям усіх форм власності,
які мають на балансі відомчі котельні, орга
нізувати роботу щодо початку опалюваль
ного сезону 2019-2020 років.

З. Відділу організаційної, юридичної
роботи, інформаційної діяльності та кому
нікацій з громадськістю апарату районної
державної адміністрації оприлюднити роз
порядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням розпоря
дження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації
Левадного В.С.

Любов ДОЛЯ,
голова райдержадміністрації

• •П/ЛЬГОВИКІВ
Із 1 жовтня в Україні почнуть монети

зувати не лише субсидії, а й пільги на оп
лату житлово-комунальних послуг. Кожен
пільговик зможеобрати форму отримання
державної допомоги сам. •
- Процес монетизації субсидій і пільг

передбачений Законом України «Про жит
лово-комунальні послуги», - пояснює ди
ректор Департаменту соціального захисту
населення Чернігівської ОДА Олег Русін.
- Із 1 січня цього року монетизовані суб
сидії почали отримувати ті, кому вони бу
ли призначені з початку року. Потім уряд
доопрацював систему, і з 1 лютого моне
тизувалася субсидія вже і в тих, хто отри
мував її з початку опалювального сезону
- з жовтня 2018-го. Станом на 1 вересня
субсидію в області отримувало 1 З1,4 тися
чі домогосподарств: 103,4 тисячі у готівко
вій формі і 28,2 тисячі - у безготівковій. Не
так вже й багато, але це лише тому, що на
літній період кількість субсидіантів завжди
зменшується, адже при нарахуванні субси
дії враховуються і доходи, і платежі, а най
більшого платежу (за тепло) зараз немає.
Із початком нового розрахункового періо
ду (починається з опалювального сезону.
-Авт.) супєвих змін у монетизації субси
дій не буде. Єдине - розшириться перелік
банків, в яких можна отримати субсидію в
монетизованій готівковій формі. Якщо ра
ніше це був лише «Ощадбанк», то тепер

споживач може обрати з-поміж 38 банків
ських установ.

Усі напрацювання монетизованих суб
сидій будуть використовуватися і при моне
тизації пільг. Пільга, як і раніше, признача
тиметься на соціальну норму (21 квадрат
ний метр на родину плюс додатково 10,5
квадратного метра на пільговика і кожно
го члена його родини). Відсоток пільги за
лежить від приналежності пільговика до
певної категорії. Наприклад, для учасни
ків бойових дій це 75%, для багатодітних
сімей - 50%, для постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи І та 11 катего
рій - 50% тощо. Розмір державної допомоги
розраховується в ЄДАРПі - Єдиному дер
жавному автоматизованому реєстрі осіб,
які мають право на пільги. Пільговик тільки
має визначитись, у якій формі він хоче отри
мувати пільгу-безготівковій чи готівковій.

Отож, хто хотів отримувати пільгу го
тівкою, до 15 жовтня (і не пізніше!) ви ма
ли прийти в Управління соцзахисту, де
оформляли пільгу, і написати заяву, вка
завши реквізити свого банківського рахун
ка. Якщо ж вас влаштовує безготівковий
розрахунок, то вам не потрібно робити ні
чого. Кошти з управління соцзахисту бу
дуть автоматично перераховані в банків
ську установу. Щоправда, обрати банк ви
не зможете-розрахунок із вами буде про
водитись виключно через «Ощадбанк».

Гроші надходитимуть на ваш індивідуаль
ний рахунок, і з нього банк сам буде пере
раховувати кошти надавачам послуг.
- При цьому громадянин на свій

мобільний телефон отримуватиме від
«Ощадбанку» повідомлення про нарахо
вану пільгу, проплачену суму за конкретну
послугу і залишок платежу, який необхідно
сплатити самому, - додає Олег Русін. -
Для цього споживач має уточнити свої да
ні - номер мобільного, на який банк над
силатиме сме-повідомлення.

Та яку б форму виплати допомоги ви
не обрали, пам'ятайте: допускати боргів
з оплати житлово-комунальних послуг не
можна! У разі виникнення заборгованості
понад місяць, якщо її сума перевищувати
ме 340 гривень (20 неоподатковуваних мі
німумів), з наступного розрахункового пе
ріоду розрахунок із вами буде здійснюва
тись лише у безготівковій формі.

Катерина ДРОЗДОВА,
газета "Гарт"

P.S. До речі, у ЄДАРПі можна перевіри
ти не лише нарахування своєї субсидії, а й
побачити отримувачів цього виду держав
ної допомоги за будь-якою адресою. Якщо
ви впевнені, що людина, яка отримує суб
сидію, насправді через рівень своїх дохо
дів не має на неї права, повідомте цю ін
формацію вДепартамент соцзахисту за те
лефоном гарячої лінії 0-800-50-27-57.

ЗАФІКСОВАНО ВИПАДОК
ЗАХВОРЮВАННЯ НА

бливо ті, які зберігаються у погребах та складських приміщеннях,
предмети побуту тощо. В основному хворіють на лептоспіроз: ри
балки, люди, які утримують господарство (ВРХ, свиней, кролів, кіз
та птицю, яким в корм використовують сіно та підстилку).

Хвора людина не становить небезпеки для інших.
У відкритих водойми_щах ~Е:_'"!_Тоспіри м_ожуть виживати до 1

(дата офіційного опублікування
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу

на довкілля (автоматично генерується програм
ними засобами ведення Реєстру, не зазначається

суб'єктом господарювання)
201974З998 ---,-

(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 планованоїдіяльності, за
значеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громад
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Реконструкція АЗС некомерційного призначення на те

риторії існуючого підприємства по вул. Комарова, 59, смт
Варва Варвинського району Чернігівської області.

Планована діяльність передбачає реконструкцію існу
ючої АЗС з демонтажем морально та фізично застарілого
обладнання з заміною його сучасним технологічним устат
куванням.

2. Суб'єкт господарювання
СІЛЬСЬКОГОСПОДОРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБ

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-НОВА", код
ЄДРПОУ 31333767.

В межах промислового майданчика СТОВ "ДРУЖБА
НОВА" по вул. Комарова, будинок 59 у смт. Варва
Варвинського району Чернігівської області.

З. Уповноважений орган, який забезпечує прове
дення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації. Адреса:
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, контактна особа
Кузнецов Сергій Олексійович, тел./факс (0462) 67-79-14,
електронна адреса: deko_post@cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованоїдіяльності та орган, який розглядатиме ре
зультати оцінки впливу на довкілля

Відповіднодо законодавства рішенням про проваджен
ня даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання
будівельних робіт, що надається Державною архітектур
но-будівельною інспекцією.

5. Строки, тривалість та порядок громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включа
ючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро
бочих днів з моменту офіційного опублікування цього ого
лошення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл
ля та іншоїдодаткової інформації, визначеної суб'єктом го
сподарювання, що передається для видачі висновку з оцін
ки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль
ності, без необхідності їх обгрунтування, Зауваження та



ЗАФІКСОВАНО ВИПАДОК
ЗАХВОРЮВАННЯ НА

·лЕnтосn1Роз
23 вересня 2019 р., о 16.00 до Оболонського МВЛДДУ "КМЛЦ

МОЗ України· (Печерський район) надійшло екстренне повідом
лення про випадок підозри на лептоспіроз у жителя смт. Варва.
Чоловік працював у польових умовах, згідно епіданамнезу відмі
чалася наявність гризунів.

Захворів 17 вересня, звернувся до сімейного лікаря зі скар
гами на загальну слабкість, біль в горлі, нежить, чхання та під
вищення температури тіла до 38, тож встановлено діагноз ГРВЗ.

Але вже 20 вересня госпіталізований в інфекційне відділення
КЛПЗ «Варвинська ЦРЛ» з підозрою на лептоспіроз. Стан хво
рого був тяжким.

Тож наступного дня - перевезений в м. Київ приватною ме
дичною клінікою «Добробут» до Олександрівської міської клініч
ної лікарні і госпіталізований до інфекційної реанімації з діагно
зом "лептоспіроз".

. ...
зг~имо ПРО ДЕРАТИЗАЦІЮ

Лептоспіроз - гостра інфекційна хвороба, що супроводжуєть
ся гарячкою, симптомами загальної інтоксикації, ураженням ни
рок, печінки, серцево-судинної, нервової систем. Враховуючи
природно-географічні умови Чернігівщини (наявність озер та рі
чок), епідемічна та епізоотична ситуація по лептоспірозу зали
шається напруженою.

Джерело інфекції є мишоподібні гризуни (щури, миші), домаш
ні (велика рогата худоба, свині, собаки) і промислові (лисиці, пес
ці) тварини, які виділяють збудника в зовнішнє середовище з се
чею, таким чином заражаючи грунт, воду, харчові продукти, осо-

предмети побуту тощо. В основному хворіють на пептосгироз: ри
балки, люди, які утримують господарство (ВРХ, свиней, кролів, кіз
та птицю, яким в корм використовують сіно та підстилку).

Хвора людина не становить небезпеки для інших.
У відкритих водоймищах лептоспіри можуть виживати до 1

місяця, у вологому грунт] - до 270 днів, добре переносять моро
зи. Швидко гинуть в кислому середовищі, миттєво - при кип'ятінні.

Основними шляхами зараження лептоспірозом серед насе
лення є догляд за домашніми тваринами, купання, рибальство,
вживання у їжу забруднен[ лептоспірозом харчові продукти та во
ду, при заготівлі сіна та проведенні робіт в господарстві, пов'яза
них з прибиранням соломи та підстилки.

Від моменту зараження та до початку клінічних проявів прохо
дить від 6 до 20 днів. З'являється гарячка з підвищенням темпе
ратури тіла до 38-40°, сильний головний біль, а також біль у м'я
зах, особливо нижніх кінцівок, що є одним з найхарактерніших оз
нак захворювання. У деяких випадках захворювання може почи
натися як гостре респіраторне вірусне захворювання.

Своєчасність звернення до лікаря зменшує ризик ускладнень
печінки та нирок, що можуть призвести до летальності. Після пе
ренесеного захворювання залишається стійкий типоспецифіч
ний імунітет.

Основні заходи профілактики спрямовані, перш за все, на
ліквідацію джерела заразного початку. Вхідними воротами збуд
ника лептоспірозу є ушкоджені ділянки шкіри, слизові оболонки
очей, ротової порожнини. Не менш важливим процесом у лікві
дації джерела інфекції є проведення комплексних дератизацій
них заходів, які останнім часом не проводяться або проводяться у
недостатній кількості. Відсутність дератизаційних, санітарно-про
філактичних та заходів специфічної профілактики в подальшому
може призвести до виникнення нових спорадичних випадків за
хворювання. Проте дотримання заходів профілактики допоможе
захиститися від небезпечного захворювання та зберегти життя.

Юлія КЛИМЕНКО,
помічник лікаря-епідеміолога Варвинського РЛВ

В області триває
комплекс профілактичних
заходів «Безпеко дорож
нього pvxv - це життя»
З 1 жовтня до 30 листопада 2019 року по

ліцейські посилять контроль за безпекою до
рожнього руху.

З початку року н.;~ території області скоє
но 1733 дорожньо-транспортні пригоди, з них
398 пригод з потерпілими в яких 61 особа за
гинула та 506 отримали тілесні ушкодження.

До адміністративної відповідальності при
тягнуто понад 21 тисяча учасників дорожньо
го руху, серед них 1422 водіїв за керування в
стані алкогольного сп'яніння.

Зважаючи на це, поліцейські активізують
превентивні заходи, спрямовані на профілак
тику аварійності, зниження тяжкості її наслід
ків. Буде проведено комплекс профілактичних
відпрацювань з метою виявлення кермуваль
ників у стані алкогольного сп'яніння, фактів пе
ревищення водіями швидкісного режиму, по
рушень правил маневрування, правил проїз
ду пішохідних переходів тощо.

Поліція звертається до водіїв з прохан
ням бути обачними на дорогах, не порушува
ти Правила дорожнього руху.

За повідомленням Варвинського
відділення поліції.

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ
Щорічно на Чернігівщині через пустощі з вогнем, піротехнічними виробами, са

мовільне користування печами, газовими або електричними приладами, порушен
ня правил безпеки на водоймах, в разі виявлення боєприпасів або інших підозрі
лих предметів гинуть або отримують травми діти. Найчастіше біда трапляється, ко
ли діти залишаються без належного нагляду дорослих і в пошуках розваг вигаду-
ють небезпечні ігри. _

Так, в Ніжинському районі, залишившись поза увагою батьків, під час гри в півто
раметрову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів впали двоє братів,
2013 року народження. Крики дітей про допомогу почув місцевий житель, який і до
поміг хлопчикам піднятися на поверхню. Внаслідок події одна дитина потрапила до
лікарні. В Коропському районі пустощі з вогнем В-річного сина господарів призвели
до пожежі. Залишена без уваги дорослих дитина, вигадала небезпечні ігриз сірни
ками на даху господарчої споруди. В результаті пожежі вогнем знищено сарай, по
шкоджено дах сусідського житлового будинку. На щастя, дитина не постраждала. У
Чернігові під час купання у річці Десна на міському пляжі "Золотий берег'' на очах у
свідків потонув 13-річний хлопчик, який разом з друзями відпочивав біля водойми.

Це вказує на те, що підростаючому поколінню необхідно роз'яснювати, до яких
тяжких наслідків призводить порушення заходів безпеки та як себе поводити, щоб
уникнути лиха.

Шановні батьки!
Управління ДСНС України у Чернігівській області та Управління освіти і на

уки облдержадміністрації звертаються до вас з наполегливим проханням не зали
шати дітей без відповідного нагляду та частіше контролювати їхні розваги. Виховуйте
у дітей навички культури безпечної поведінки та періодично роз'яснюйте правила
поводження з вогнем, на водоймах, під час користування пічним опаленням, елек
тричними та газовими приладами, вибухdнебезпечними предметами, піротехнікою
тощо. Пам'ятайте, що безпека ваших дітей залежить, насамперед, від вас самих!

К.VІ t,ІІJІИау Мс:2 i-\UDI\IJIJІ1'1.

Протягом усього строку громадського обговорення гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль
ності, без необхідності їх обr'рунтування. 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 розгля-
даються. ·

Громадські слухання (перші) відбудуться:
11 листопада 2019 року о 13.00 годині в малому за

лі приміщення Комунального закладу «Будинок культури
Варвинської селищної ради» за адресою: смт Варва, вул.
Шевченка, 38. Громадські слухання (другі) не заплановані.

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

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації. Адреса:
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, контактна особа
Кузнецов Сергій Олексійович, тел./факс (0462) 67-79-14,
електронна адреса: deko_post@cg.gov.ua. Реєстраційна
справа на сайті Департаменту екології та природних ре
сурсів знаходиться під пунктом 59 за посиланням http://eco.
cg.gov.ua/index.php?id=27690&tp=1&pg=. Реєстр з ОВД за
посиланням http://eia.menr.gov.ua/places/view/3998 .

7. Уповноважений центральний орган або уповно
важений територіальний орган, до якого надаються за
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігів
ської обласної державної адміністрації. Адреса: 14000,
м. Чернігів, преспект Миру, 14, контактна особа Кузнецов
Сергій Олексійович, тел./факс (0462) 67-79-14, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.ua.

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльно
сті на 182 аркушах.

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

Варвинська селищна ради. Адреса: 17600, Чернігівська
область, Варвинський район, смт. Варва, вул. Пилипенка,
З, контактна особа - начальник Відділу економічного роз
витку, містобудування, архітектури та житлово-комуналь
ного господарства Варвинської селищної ради Нечай
Оксана Миколаївна, (066)616-55-01, з21 жовтня2019року.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕ
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА-НОВА». Адре
са: 17600, Чернігівська область, Варвинський район, смт.
Варва, вул. Комарова, 59, контактна особа -фахівець по
роботі з активами СТОВ «Дружба-Нова» Шаповал Юрій
Володимирович, (098) 27-13-577, з 21 жовтня 2019 року.

І.В. МАКУХА,
директор СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"
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. ·-п-енёійнЙі стаж,· в·ідраховую податок. її~-УкраІні діє програма «Муніципальна
няня». Вона передбачає також грошову компенсацію від держави. - Авт.).

Онучка, яка дала мені таку роботу, старшої дочки. Вона працює на елеваторі
у підприємця Сергія Веселого. А менша зараз в АТО. У Волновасі Донецької

області. Закінчила у Новгороді-Сіверському училище. Фельдшер. Дзвонить, каже
стріляють снайпери-росіяни, влучають по наших хлопцях.

ех,о він?

ТІІІХОНОВІІІQЬКІІІЙ «маніяк»
•двадqать рок1в наrаниє

страх ·на село
У Тихоновичах Сновського району кожні

серпень-вересень жінки тремтять: з яких кущів і
на кого цього разу наскочить маніяк з ножем? За
нинішні місяці - три напади.
- Живемо у страху вже два десятки років,

- розказує телефоном 56-річна Віра М'ЯКА. -
Років п'ять-шість назад і я стала його жертвою.
Працюю завклубом. Додому повертаюся пізно,
повз кладовище. Того вечора до мене дівчата у
клубі підійшли: «Не боїтеся додому повертатися?
Знову маніяк орудує». Я й наполохалася. Давай
дзвонити чоловікові, щоб зустрів.

От їду я повз житнє поле. Ліхтариком з шо
кером свічу. Бачу - ліхтарик чоловіка назустріч
блимає. Коли це з жита хтось на мене як кинеться!
І шокер не пригодився. Я так злякалась, кричала
не своїм голосом! Чоловік почув, швидше до мене.
Нападник злякався і по житу тікать. Чоловік у поле,
я за ним - боюся сама лишатися. Не спіймали.
Метрів за три мелькнув і втік!

8оФіQійно
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілЛR (автоматично
генерується програмними засобами ведення Рвє
стру, не зазначається суб'єктом господарювання)

~-~,--е20\9743998 _
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованоі діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обrовореннн звіту з оцінки впливу на довкілля

Повіnомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на повкіаян
планованоі діяльності, зазначеної у пункті 1 цього
огопошеннв, з метою виявпення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованоі діяльності.

1. Пnанована діяnьність
Реконструкція АЗС некомерційного при

значення на території існуючого підприємства
по вул. Комарова, 59 смт Варва, Варвинськоrо
району, Чернігівської області.

Планована діяльність передбачає
реконструкцію існуючої АЗС з nемонтажем
морально та фізично застарілого обпапнання
з заміною його сучасним технологічним устат
куванням.

2. Суб'єкт гослодарювання
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ,ДРУЖБА
НОВА•, код ЄДРПОУ 31333767.

В межах промислового майданчика СТОВ
,ДРУЖБА-НОВА• по вул. комарова, будинок 59 у
смт. Варва Варвинськоrо раиону Чернігівсько!
області.

З. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державноі адміністрації.
Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14,
контактна особа Кузнецов Сергій Олексійович,
тел./факс (0462) 67-79-14, епектрона адреса:
deko_post@cg.gov.ua. . •

4. Процедура прийняття рішення про
провад•ення планованої qіяnьності та орган,

варіанЇ-и:-заготовити- самому-(це дешевше) абоза-
мовити готові, тільки машину для доставки знайти.
Ми користуємося другим варіантом. Цього року не

аамовпнпи, маємо старі запаси. Машини вистачає
на три-чотири зими.

ніколи не оупо, А потім сказали, що груои, зпдно з
технікою пожбезпеки, не можна. І з 1985. року провели

нам газ. Груби ті з будинку повикидали, так раділи всі
сусіди. А тепер уже й не знаємо ...

Було і на хлопця напав. Син Люби
Дедусь Руслан провів дівчат додому, так
маніяк на нього накинувся. Ніж до горла, і давай
душити. Руслан міцний такий хлопчина, того через
голову перекинув і тікать. Добіг до сусідів, давай
стукати, ті пустили. Люба казала, три дні білий, як
сніг, був, перелякався так. Скільки за тим маніяком
місцеві ганяли - нікому в руки не попався.

А цієї осені взагалі знахабнів, на 12-річне
дитя напав. У її ж дворі під вишнею за руку схопив.
Намагався згвалтувати, та не вийшло. Дівчинка
казала, що на руках мав чорну шерсть (густе
волосся). Батьки писали заяву в поліцію, та справа
так і залишилася без розгляду - згвалтування ж
не було.

А то на Таню Трихліб, продавчиню місцевого
магазину напав, вона вирвалася. Підозрювали
охрамієвицького тюр емшика. котрий за
згваптуваннв сидів. Відмутузили його добре. А
Таня каже: ні по зросту, ні по комплекції не він.

який розгnядатиме результати оцінки вппиву
на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде До
звіл на виконання будівельних робіт, що надається
Державною архітектурно-будівепьною інспекцією.

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

Тривалість громадського обговорення
становить 25 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 додатково~ інформації, визначеної суб'єктом
господарювання, що передається для видач-і
висновку з оцінки впливу на цовкіппя;

Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або прОnозич,_іі, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обфунтування. Зауважёння та про·

- Усього за 20 років зо три десятки людей
налякав, побив, душив. А чи це один і той же, чи
різні - хто знає. На Покрову була в церкві. Стоїть
якийсь не наш чоловік, смаглявий. А я вже і кошусь
на нього - мо', маніяк. Тоді з'ясували - ні, то до
нашої жительки залицяльник приїхав.

У Тихоновичах існує декілька версій, зєго той
маніяк:

- колишній слідчий поліції, котрий працював
у Сновську, нині спився і живе у племінників у
Шишківці Корюківського району, його ніби по
голосу впізнавали;

- котрийсь атовець, який зійшов з глузду після
війни.

У чому місцеві не мають сумнівів - що це
хтось зі своїх. Адже часто нападає на жертв у
дворах, знає кожен вхід-вихід.

Вікторів товстоноr

позиціі можуть подаватися в письмовій формі (у
тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані після
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
11 пистопада 2019 року о 13.00 годині в

малому залі приміщення Комунального закладу
«Будинок культури Варвинської селищної ради» за
адресою: смт Варва, вул. Шевченка, 38. Громадські
слухання (другі) не заплановані.

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіаnьний орган, що
забезпечує доступ ао звіту з оцінки влnиву на
аовкілля та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів
Черніrівськоі обласної державної адміністраціі.
Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14,
контактна особа Кузнецов Сергій Олексійович,
тел./факс (0462) 67-79-14, електронна адреса:
deko_post@cg.gov.ua. Реєстраційна справа на
сайті Департаменту екології та природних ресурсів

ЧІІІне наш?
А тим часом, у Києві також

орудує маніяк. Дислокується на
станції метро Лісовій, мікрора
йонах Воскресенці, Троєщині. А
з Лісової ж прнмий маршрут на
Чернігів. Чи не він часом курсує
маршруткою до нас (чи від нас
на киян полювати). Щоправда,
столичний маніяк нападає ви
ключно на чоловіків (відомо про
п'ять· нападів, один з них смер
тельний). Полює з НОЖ!!М (як і
тихоновицький). Завжди нападає
ззаду (аналогічно до нашого), з
20.00 до 22.00.

Уже навіть складено фоторобот
імовірного нападника: 40-45 років,
зріст 170-180, тонкі губи, повні
щоки, темні брови, в окулярах пря
мокутної форми. Сутулиться.

Чи то тих маніяків розвелося до
біса, чи тихоновицький розширив
географію, стане відомо, як поліція
вполює хоч одного.

Вікторів товстоноr

знаходиться під пунктом 59 за посиланням http://
eco.cg.gov. ua/index.php?id=27690&tp=1 &pg=.
Реєстр з ОВД за посиланням http://eia.menr.gov.
ua/places/view/З998 .

7. Уповноважений центраnt:~ний орган або
уповноважений територіальний орган, АО якого
надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів
Черніrівськоі обласної державної адміністрації.
Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14,
контактна особа Кузнецов Сергій Олексійович,
тел./факс (0462) 67-79-14, електронна адреса:
deko_post@cg.gov.ua.

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

8. Наявна екологічна інформацін щодо
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на 182 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з

оцінки впливу на довкілпя та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, за·

'аначенего у пункті 6 цьвго оголоwенняl, а також
час, з якого грсмвпеьмегь може ознаиомитисн
3 ними.

Варвинська селищна ради. Адреса: 17600,
Чернігівська область, Варвинський район,
смт. Варва, вул. Пилипенка, З, контактна осо
ба - Начальник Відnілу економічного розвитку,
містобудування, архітектури та житлово-кому·
нального господарства Варвинської селищної ради
Нечай Оксана Миколаївна, (066) 616-55-01, з 21
жовтня 20-1-9 року.сшьськогоспошєськє ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІдПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА
НОВА•. Адреса: 17600, Чернігівська область,

~~~ВК~~~~:~~f~~~баC~·::~r:etl\~Op~io~iaз
активами СТОВ «Дружба-Нова» Шаповал Юрій
Володимирович, (098) 27-13-577, з 21 жовтня
2019 року.

Директор стов "ДРУЖБА-НОВА"
І.В. МаІ(уІа

~. І



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

акуха

AKT№l
Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

смт. Варва від" -!::f- " "),{,<0~\\J- 2019 року

Даний акт складено у присутності керівника відділу будівництва та експлуатації

будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" Мазура Григорія Йосиповича, фахівця по роботі з

активами відділу будівництва та експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" Шаповала

Юрія Володимировича та керівника відділу охорони праці та техніки безпеки СТОВ "ДРУЖБА

НО~А" Рябоконь Ігоря Миколайовича, про те, що " 11" ./UJtfmr/P 2019 року на дошці

оголошень СТОВ-"ДРУЖБА-НОВА" по вул. Комарова буд. 59 у смт Варва розміщено Оголошення
f~~: \.-

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

«Реконструкція АЗС некомерційного призначення на території існуючого підприємства по вул.

Комарова, 59 смт Варва, Варвинського району, Чернігівської області».

Акт складено у двох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для СТОВ "ДРУЖБА-НОВА".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення на дошці оголошень СТОВ

"ДРУЖБА-НОВА" на 1 (одному) аркуші.

Керівник відділу будівництва та експлуатації
будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

Г.Й. Мазур
- .•

Фахівець по роботі з активами відділу будівництва
та експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

Керівник відділу охорони праці
та техніки безпеки СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

~
(підпис)

(12/_ Ю.В. Шаповал

(підпис)



'І, Додаток до Акта №1 від « -11-- » ut0~"-1-Jz_ 2019 року

Фотофіксація розміщення Оголошення про початок обговорення звіту з.оцінки впливу на довкілля СТОВ «Дружба-Нова» на дошці оголошень,
розташованій в офісному приміщенні СТОВ «Дружба-Нова» по вул. Комарова буд. 59, у смт. Варва

• • •
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Керівник відділу будівництва та експлуатації будівель/споруд СТОВ "Дружба-Нова"

Фахівець по роботі з активами відділу будівництва та експлуатації будівель/споруд СТОВ "Дружба-Нова" c:::Ji:I: Ю.В. Шаповал
(підпис)

Керівник відділу охорони праці та техніки безпеки СТОВ "Дружба-Нова"

..
'•
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АКТ№2
Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

смт. Варва 2019 року

Даний акт складено у присутності першого заступника селищного голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Кального Олександра Владиславовича, керівника відділу будівництва та

експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" Мазура Григорія Йосиповича та фахівця по

роботі з активами відділу будівництва та експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

Шаповала Юрія Володимировича про те, що " ./(f " /4z5Л7h",,,,/' 2019 року на дошці оголошень

адмінбудівлі Варвинської селищної ради, розташованої по вул. Пилипенка, буд. З у смт Варва,

розміщено Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
•/·.J - . ._.1'

планованої діяльності «Реконструкція АЗС некомерційного призначення на території ісйуючого

підприємства по вул. Комарова, 59 смт Варва, Варвинського району, Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

- органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Варвинської селищної ради, третій - для СТОВ "ДРУЖБА

НОВА".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення на дошці оголошень адмінбудівлі

Варвинської селищної ради на 1 (одному) аркуші.

Перший заступник селищного голови з. . .питань діяльності виконавчих органів ради

Керівник відділу будівництва та експлуатації
будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

МП-.
~-В. Кальний

(підпис)!2---- _ Г.Й. Мазур
(підпис)

Фахівець по роботі з активами відділубудівництва
та експлуатації будівель/споруд СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" ~~В.Шаповм

\ ІД _с)
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Додаток до Акта №2 від « -1'~ » -w~,'J.)-_ 2019 року

Фотофіксація розміщення Оголошення про початок обговорення звіту з оцінки-впливу на довкілля СТОВ «Дружба-Нова» на дошці оголошень
· адмінбудівлі Варвинської селищної ради, розташованої по вул. Пилипенка, буд. З у смт Варва

~

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Керівник відділу будівництва та експлуатації будівель/споруд СТОВ "Дружба-Нова"

~О.В.Кальний
М.П. (підпи

/'/Ї1./ Г.Й. Мазур
~~

~.:------ Шаповал
Фахівець по роботі з активами відділу будівництва та експлуатації будівель/споруд СТОВ "Дружба-Нова"

~-



ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 36656 0410001

від "16" жовтня 2019 р. Одержано банком

16.10.2019

СТОВ "Дружба Нова"

Код І 31333767 І
Банк платника
АТ "УКРСИББАНК"

Платник

Код банку
351005

ДЕБЕТ ~ах. N СУМА

Отримувач Департамент екологі1 та природних реСУРС

Код І 38709568 І
Банк отримувача
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ

Код банку
820172

UA28 3510 0500 11596,10
0002 6001 3422 7490 1

КРЕДИТ рах. N
31255249185953

Сума (словами)
Одинадцять тисяч п'ятсот. дев'яносто шість гривень 10 копійок

Призначення платежу
Оплата за Інші послуги зг. рах № 25 від 01.10.2019 ПДВ (без
ПДВ) 0,00 ГРН .

,ДР, Проведено банком
16.10.2019

'М'. п:- Підписи
Підпис банку

..
АТ "УКРСИББАНК"

ВИКОНАНО

16.10.2019
Код банку 351005

Електронний підпис
є коректним



АКТ

про неявку представників громадськості під час проведення громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

(місце проведення)

(' ...L-< 'it ;З, Q_ф ~ о.__ 1

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності, ,tt'. -/-/. .:2..orS 2019 року о l'-3-DO у приміщенні

(дата)
,Р ,... .__
~-е.ь-._L::>.!' ~

(час)

(місце проведення)

e.--..-'r ~уе~ L~--1'. а.с~е~к:.~, 3~ ,
мали відбутись громадсьТ~ слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності е ,о~ , ( ~(1JL "'-LQ_)e...._ .,_ 't--l~cQ._ Ч
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На зазначені слухання представники громадськості не з'явились.
У зв'язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор

(представники Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністр_J.:фL та с~єкт госполарюваавя (представник
~..--V,'.-,it/1~ ~~А~с) ~ (L~/Z.o 6~у ), а

також з урахуванням пункту 23 Порядку проведення громадських слухань у
процесі оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2017 року № 989, зазначені слухання вважаються такими,
що відбулися.
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