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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
планованої діяльності

«Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від
підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею

О, 3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки:
Д~снянська селищна рада Козелецького району Чернігівської області»

(назва планованої діяльності)
На виконання Закону У країни «Про оцінку впливу на довкілля»

)!епартамент екології та природних ресурсів Чернігівс1">кої обласної
державної адміністрації

(уповноважений орган)
підготував звіт про громадське обвоворення планованої діяльності, щодо якої
здійснюється процедура оцінки впливу на довкілля відповідно до
законодавства.

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

1) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля, оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля (далі - Реєстр) 29 квітня 2020 року;



2) оголошення про початок громадського обговорення звіту, з оцінки
впливу на довкілля оприлюднено на вебсайті Реєстру 26 жовтня 2020 року;

3) звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД) та інші
документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено на вебсайті
Реєстру 26 жовтня 2020 року;

.

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

1) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, опубліковано у газетах «Новини Придесення» від 22 квітня 2020 року
№ 17 (8388) та «Голос Чернігівщини» від 23 квітня 2020 року No 17 (151 );

2) оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Новини Придесення» від 21 жовтня 2020 року № 43
(8414) та «Голос Чернігівщини» від 22 жовтня 2020 року № 43 (177);

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

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

__ фотофіксація) .

3. Перелік матеріалів, наданий на розгляд, які розмішуються f міс1•rі~,
доступних для громадськості:

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

. .у примпценні уповноваженого органу:
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної.. . ..державно~ адмш1страц11

(найменування органу, місце знаходження)

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

Деснянській селищній раді за адресою: вул. Ювілейна, буд. 1 а,..
смт Десна, Козелецький район,_Чер.нігівська область

Косачівському старостинському окрузі Деснянської селищної ради за адресою:
вул. 8 Березня, буд 2 , с. Косачівка Козелецький район Чернігівська область

(найменування органу/органів, місце знаходження)

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

(адреса)
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4. Кількість громадських слухань, проведених
громадського обговорення планованої діяльності _
проведення):

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

протягом строку
(у разі

(адреса) І

Якщо представники громадськості не
проведення яких було заплановано на __
примппсні - за адресою: .

з'явилися на громадсью слухання,
.-- року о - у

. . .
складається акт про неявку представниюв громадськосп гцд час проведення. . .
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкіпля.

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

5. Громадське обговорення планованої діяльності на всіх стадіях
пррцедури оцінки впливу на довкіJ1ля:

...,... .•. , r громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до Звіту з ОВД, тривало 20 робочих днів ~ід дН5}:·
офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля, та було розпочато 29.04.2020 і завершено 27.05.2020;

громадське обговорення Звіту з ОВД розпочалось 26.10.2020, тривало 25
робочі дні та було завершено 27.11.2020 .

б. Перелік отриманих письмових зауважень і пропозицій, які
надійшли від громадськості під час проведенни громадського обговоренни:

не надходило.

Таблиця врахування наданих зауважень та пропозицій громадс1,кості, отриманих
протягом строку громадс1,1(ОІ'О обговорення (за наявності)

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

фізичних осіб), а часткове

також врахування або
найменування(для обrрунтоване

юридичних осіб) відхилення

особи, що подає отриманих під час
зауваження і громадського

-· пропозиції обговорення
зауважень та

ІІРОПОЗИЦЇЙ

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

не здійснювалася.

Додатки: Викопі~вання документів, наданих суб'єктом господарювання,
згідно з пунктами 2,3 на .,t? аркушах

Начальник відділу оцінки впливу на
ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохоронних. .
програм та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оці111<11 впливу 11а
цовкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської

~- облдерж:адміністрації
.·, ·• (керівник уповноваженого територіального органу)

(підпис)
Валентина ГАІ-ІЖА

(ініціали, прізвище)

(підпис)
Катерина САХІ-ІЕВИЧ

(ініціали, прізвище)

rf:"
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Цієї осеві р•р•а децевтрапізаціі в дер•аві
має акіт• ва ф1вішву араму. Тобто форJІJІавв•
rромад заверш•тьс•. Ва перш•і поrпц, усе
поrічво. Проте ва Червіrівщ•ві це •••п•кає
веабкакезавепокоєвва.Іобезврuувавв•
думкк пюдеі процес перевепи в пнщ•ву
<скупуарщ•в•)>. Одву з ваібіп•шп у д~,•аві
за роз111ро11, проте маповасепеву Черв1r1вс•кv
обпаст• <спокроїnк)> yc-.oro ва 4 раіов•.

(ТЕМА НОМЕРА)



1 tl.4::>, z1 .uu шакги. еечш,
20.15 Теорія змови.

, 21.20Т/с•Заклятідрузі».
22.20 Свобода слова.
23.50 Х/ф «Синrупярність•.
1.25 Т/с •У попі зору•.

1 :i ..:u, 1 o.~u, ~ • .~u 11с • .,.,•••
пяті друзі•.
17 .50 Т/с «Рішає Оністрат•.
18.45, 21.00 Факти. Вечір.
23.30 Х/ф «Снайпер•.
1.15 Х/ф •Снайпер-2•.

18.045~ 21 ~ОО Фа~и~Вечір.
20.15 Секретний фронт.
23.25 Х/ф «Снайпер-З•.
0.55 Х/ф •Снайпер-5: Спад
щина•.

IV,-,.V1 ~І,VV ,..,...,.,., • ._.._. "t''

20.15 Антизомбі.
22.30 Х/ф «Снайпер-б: Ідеаль
не вбввсгвс».
0.15 Х/ф «Снайпер: Примар·
ний стрmець•.

\
~

)

і

Четвер П'ятниця Субота Неділя Понеділок Вівторок Середа

23 24 25 26 27 28 29 1.1111p11!1!t РVІ!
квітня квітня квітня квітня квітня квітня квітня

~ с • - • • с ~
ПрофАпьК www.p,of,

мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. -мін. макс. мін. макс. мін. макс.

оо +15° +7° +16° +5° +17° +60 +80 +З0 +10° +З0 +12° +5° +14°

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання) (ре
єстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планоеаноі діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом госпо
дарювання) ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ,АКЦЕНТ ПРОДАКШН• Код ЄДРПОУ: 40935166 інформує про намір провадити плановану ді
яльність та оцінку П впливу на довкілля. 1. Інформація про суб'єкта господарювання: Адреса: . Украіна, 03035, м.Киів, вул. Льва Толстого, будинок 63; Телефон: +38(097) 108 8808; Електронна адреса E-mail: chenickt@gmail.com. ТОВ «АКЦЕНТ
ПРОДАКШН• діє в інтересах Гудзенка Валерія Миколайовича на підставі договору комісії від 01.04.2020 року. 2. Планована діяльність, їі характеристика, технічні альтернативи. Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельноі ділянки
від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельноі ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Черніrівськоі області. З метою захисту бере
гу від руйнування хвилями та течією планованою діяльністю передбачається влаштування вертикальноі підnірноі стінки, а саме: вирівнювання поверхня землі; вдавлювання шпунту на проєктну глибину 5 м; монтаж арматурних сіток, вста
новлення опалубки, заливка бетону та зняття опалубки; розчищення дна зі сторони водойми до берегоукріплювальноі споруди; планування rрунту, вийнятого при розчищенні в межах 20,0 метровоі полоси (у полосі відведення береrоукрі
плювальноі споруди). Метод вдавлювання шпунту характеризується компактністю і мобільністю, також відсутністю підвищеноі вібрації та шуму. Технічна альтернатива 1: Використання в роботі шпунтів із ПВХ (полівінілхлориду); Переваги за
стосування в роботі шпунтів з ПВХ: співвідношення максимальноі міцності і легкості -матеріалу; зручне транспортування, простота монтажу- не потребує залучення важкої техніки; не потребує додатковоі консереаціі, тривалий термін екс
плуатаціі і може бути використаний кілька разів; термостійкі: не деформується при морозах до -500С і при нагріванні сонячними променями до+ 800С; притаманні показники стійкості до різних хімічних, а також біологічних впливів; матері
ал ПВХ не схильний до негативного впливу ультрафіолету; екологічно безпечний, має естетичний вигляд, чудово гармонізується з навколишнім середовищем. На підставі викладеного можна зробити висновок, що шпунти з ПВХ відмінно під
ходять для здійснення робіт, які пов'язані зі зміцненням береговоі лініі. Технічна альтернатива 2: Використання в роботі шпунтів з металевого профілю (жолоб с закругленими краями бічних стінок (пазами) або замками); Недоліки застосу
вання в роботі шпунтів з профілю з металу: обмежена стійкість до агресивних середовищ; невисока пластичність; значна вага конструкцій, що збільшує витрати на транспортування, складування і переміщення на будмайданчику; викорис
товується при значних розрахункових навантаженнях укріплень, які вимагають застосування сталевоі арматури; висока ціна. З. Місце провадження планованоі діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження nланованоі діяль
ності: територіальна альтернатива 1: Згідно з Містобудівними умовами та обмеженнями для проєктування об'єкта будівництва, які надані відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та охорони довкілля
Козелецькоі районноі дєржавної адміністраціі від 18.06.2019 за №1-08/6, - місцезнаходження земельноі ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівськоі області; Земельна ділянка (кадастровий номер
7422083900:21 :316:0004) площею 0,3704 га, передана громадянину Гудзенка В.М. у довгострокову суборенду (на 49 років), згідно з Договором суборенди земельноі ділянки від 29 січня 2018 року; Земельна ділянка розташована на західній
околиці с.Косачівка Козелецького району, на лівому березі Киівського водосховища, в межах прибережноі захисноі смуги; на території Деснянськоі селищної ради Козелецького району Черніrівськоі області. На земельній ділянці відсутні
об'єкти нерухомого майна, а також інші об'єкти інфраструктури. Місце провадження планованоі діяльності: територіальна альтернатива 2: Не розглядається. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності Планована діяльність при
значена для зміцнення береговоі лінії, запобігання процесам вивітрювання та підмивання, заходи для забезпечення берегу стабільним і надійним. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потуж
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) Планована діяльність передбачає влаштування споруди берегоукріплення: загальна довжина 42,5 м; обсяг земляних робіт - 195 мЗ, розрівнювання rрунту шаром 0,3 м - на площі 650 м2. 6.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1: Шпунти з ПВХ відмінно підходять для здійснення робіт, які пов'язані зі зміцнеw,ям берегової лініі. Обмеження планованої діяльності в
період проведення будівельних робіт: дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин у межах встановлених ГДК населених місць; дотримання допустимого рівню шуму; щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається; Зважаючи на не
доліки (невисока пластичність і значна вага конструкцій) в подальшому технічна альтернатива 2 не розглядається; Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною та екологічно привабливою; щодо територіальної альтернативи 1: Обмежен
ня планованої діяльності: Водний кодексу Украіни; Земельний кодекс Украіни; Закон Украіни ,Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"; щодо територіальноі альтернативи 2: Аналогічно з територі
альною альтернативою 1. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1: Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Планована діяльність спрямована на
зміцнення берегової лінії, запобігання вивітрювання і процесу підмивання, щоб берег залишався стабільним і надійним. щодо технічної альтернативи 2: не розглядається. щодо територіальної альтернативи 1: Топографо-геодезичні, інже
нерно-геологічні вишукування; щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1: Джерелами можливого впливу на довкілля є: двигуни вну
трішнього згорання (дВЗ) будівельних машин та механізмів в період проведення будівельних робіт. Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності: на геологічне середовище - відсутній; на повітряне середовище - вики
ди оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, сажі, вуглеводнів насичених С12-С19 при роботі двигунів внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів; на клімат та мікроклімат- відсутній; на водне середовище - вплив тим
часовий - утворення шлейфу мутності при роботі землерийної техніки; на техногенне середовище - відсутній; на соціальне середовище - не впливає; на рослинний та тваринний світ- потребується отримання рибогосnодарськоі характе
ристики та, в разі потреби, визначення втрат рибогосподарського виробництва; на rрунт - заходи щодо збереження рослинного шару rрунту в місцях його наявності; утворення будівельних відходів та визначення шляхів Іх утилізаціі; щодо
технічної альтернативи 2: Не розглядається; щодо територіальної альтернативи 1: Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території здійснення планової діяльності - на території Деснянської селищної ради Козе

!лецькоrо району Чернігівс~коі області. щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається. 9. Належність плановано! діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті З Закону Украіни •Про оцінку впливу на доволлв-). Пункт 10 частина З статті З Закону Украіни -Про оцінку впливу на довкілля» друга категорія видів планової ді
яльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дна річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок). 10. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Транскордонний вплив на довкілля - відсутній. 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на до
вкіппя- № 2059-VIII від 23.05.2017 року, в обсязі, достатньому для прийняття рішень щодо впровадження плановоі діяльності. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб'єктом гос
подарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля-. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку
суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якоі додаткової інформації, яку надає
суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформаціі; надання уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті
14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обrрунтовує недопустимість поовадження планованої діяльності
та визначає екологічні умови П провадження. Забороняється розпочинати провадження nланованоі діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на до
вкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізаціі інформаціі, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста
дії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та nланованоі діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протя
гом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформаuії, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до
вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких за
уважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкімя та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надающзауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку іх персональних даних. Суб'єкт господарювання під-час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обrрунтовано відхилити за
уваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 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 законІ)давства, рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть: - Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду,
згідно Постанови Кабінету міністрів Украіни № 557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ № 128 від 23.01.2019; - Дозвіл на печаток будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекціі Украіни. 15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованоі діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що пщпвгаввключенно до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екологіі та природних ресурсів Чернігівськоі об
пасної державноі адміністраціі, розташовано] за .l_!!Qecoю: 14000, м. Чернігів, проспект М~ Електронна адреса E-mail: deko.post@cg.g_ov.ua: Номер телефону (0462) 67-79-14; Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.
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В райдержадміністраuП

Районна комісія ТЕБ та НС..
погодила використання коштів

резервного фонду
на запобігання поширенню

коронавірусу
-:~$~~-

На проведення каран- ~ "'"
тинних заходів із про
філактики та подолання
коронавірусу скерують
кошти резервного фонду
районного бюджету в сумі
20 тисяч гривень. Відпо
відне рішення 9 квітня
ухвалили під час засідан- t·ч'-'
ня районної комісії з пи- r:18\,· , 6wm
тань техногенно-екологіч-
ної безпеки та надзвичайних ситуацій у Козелецькій РДА.

Члени комісії обговорили питання щодо проведення заходів
з недопущення розповсюдження COVID-19 на території району
через прибуття громадян з інших регіонів України та з-за кордо
ну. Органи місцевого самоврядування проводитимуть моніто-

... ---·--- ------ /:: ---- .• -

З офіційних джерел

Президент Зеленський підписав
зміни до держбюджету

Президент Володимир ЗЕ- _,.-· ~,··-·"',,,.,,"'
ЛЕНСЬКИЙ підписав зміни до
держбюджету на 2020 рік, які
передбачають фінансування бо
ротьби з поширенням коронавіру
су. Про це повідомляє прес-служ
ба глави держави. "Згідно із
законом, у складі держбюджету
утворюється Фонд боротьби
з коронавірусом в обсязі 64, 7
млрд. грн. Ці кошти спрямовува
тимуться на першочергові та
пріоритетні напрями протидtї'
поширенню COV/0-19. Крім цьо
го, у державному бюджеті до
датково передбачено 15,8 млрд.
грн. для доплат до зарплатні
медпрацівникам, які протисто
ять епідемtі'. Загалом видатки
Міністерства охороно здоров'я
збільшуються на 16,4 млрд.
грн.. ", - вказав глава держави.

Він уточнив, що щоб підтри-

Міністерства соціальної політики
збільшуються на 19,5 млрд. грн.
Для здійснення непередбачених
заходів до резервного фонду на
правлено додатково З мільярди
гривень.

нові робочі місця, триватиме.
На дорожню інфраструктуру у
державному бюджеті закладе
но майже 70 млрд. грн. Також

_зміни до державного бюджету
не передбачають скорочення
-• • .::i, __ ,,,_ -...................................... І·- .
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АКЦІЯ! <<Я дЮSЛЮ ПЕРЕДПЛАТУ>> ' -- '
АТ «Укрnошта>) nрQводиtь акцію дпя сво'іх Ю1ієнтів - {<Я nюбnю nepeдnnaтy», яка проходить у рамках п-ередnлатної' нам"аttіі на lf півріччя 2020 року.
Дnя участі в акцїr необхідно: _ ~
ЗавJтатй до будь-якоrо віддіnення nowтoвoro зв'язку; - оформити передn11ату не менше ніж на 6 місяц_ів на уnюбnені періодичні виданнfІ ~а «Каталогом

видань Укра'іни- ~Преса поштою» на 2020 рік (11 лівріqчя)» або «Каталоrом місцевих видаttь УкраУни Черніrівська область на 2020 рік (11 півріччя]» у 'термін
до 25 червня 2020р. (у відділенні nowтosoro зв'язку або за доnомоrою сервісу онлайн-передплата на сайті АТ «Укрпошта»); - заповнити анкету учасниха акції.

БЇf1ьW детально з умовами акції можна ознайомитись н~ сайті АТ «Укрпошта» у розділі {<Акціt» bttp:/Jukrposhta.ua/peredplata.html
Кожен уча<.;нИК акціі бере участь В J,)ОЗі,раші Пt)МЗЇІ:S. мобіЛЬНИh , 1;1.neфul'i, ХЛЇUОГііч.<И; МЇКрОХВh.(1ЬОВЇ tІечі, 6.nендер.-.,. Пра'-'.си; Єf.\Є1п'р6ча~і1н~КИ-

. ' V • V r . r •• ··,, . пвгвдплечяитв УЛЮБЛЕНІ.В~ДАННЯ-Ті\. ВИГРАВАИТЕ ПОДАРУНКИ ДЛЯ пгиємного~1:'АННЯ!
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВІДАЛЬШСТЮ «АКЦЕІ{Т ПРОДАКШН»

Код ЄДРПОУ: 40935166. ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ЇЇ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

1. Інформація про суб 'єкта господарювання:
Адреса: .Україна, 03035, м.Київ, вул.Льва Толстого, будинок 63;

телефон: +38(097) 108 8808; електронна адреса E-mail: chenickt@
gmail,com,

ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН» діє в інтересах ГУДЗЕНКА Ва
лерія Миколайовича на підставі договору ко~сії від І,04,2020 року,

2, Планована діяльність, їїхарактеристика, технічні альтерна
тиви.

Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки
від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною пло
щею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної
ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігів
ської області.

З метою захисту берегу від руйнування хвилями та течією плано
ваною діяльністю передбачається влаштування вертикальної підпір
ної стінки, а саме:

- вирівнювання п:оверхня землі;
- вдавлювання шпунту на проектну глибину 5 м;
- монтаж арматурних сіток, встановлення опалубки, заливка бе-

тону та зняття опалубки;
- розчищення дна зі сторони водойми до берегоукріплювальної

споруди;
, - планування грунту, вийнятого при розчищенні в межах 20,0 ме-

• трової полоси (у полосі відведення берегоукріплювальної споруди).
Метод вдавлювання шпунту характеризується компактністю

мобільністю, також відсутністю підвищеної вібрації та шуму.
Технічна альтернатива І:
використання в роботі шпунтів з ПВХ (полівінілхлориду);
переваги застосування в роботі шпунтів з ПВХ:
- сп:іввідношення максимальної міцності і легкості матеріалу;
- зручне транспортування, п:ростота монтажу - не п:отребує залу-

,1,1ення важкої техніки;
• - не потребує додаткової консервації, тривалий термін експлуата-
ції і може бути використаний кілька разів;

- термостійкі: не деформується при морозах до -50°С і при нагрі-

гоукріплення:
- загальна довжина 42,5 м;
- обсяг земляних робіт - І 95 м3,

- розрівнювання грунту шаром 0,3 м - на площі 650 м2
.

б. Ёкологічні та інші обмеже1111я планованої діяльності за ШІь
тернативами:

щодо технічної альтернативи І:
Шпунти з ПВХ відмінно підходять для здійснення робіт, які пов'я

зані зі зміцненням берегової лінії.
Обмеження планованої діяльності в період проведення будівель

них робіт:
- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах вста-

новлених ГДК населених місць;
- дотримання допустимого рівня шуму;
щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається;
Зважаючи на недоліки (невисока пластичність і значна вага кон

струкцій) в подальшому технічна альтернатива 2 не розглядається;
технічна альтернатива І є найбільш ефективною та екологічно

привабливою;
щодо територіальної альтернативи 1:
обмеження планованої діяльності:
- Водний кодекс України;
- Земельний кодекс України;
- Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство

та охорону водних біоресурсів»;
щодо територіальної альтернативи 2:
аналогічно з територіальною альтернативою І.
7_ Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи І:
топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування.
Планована діяльність спрямована на зміцнення берегової лінії, за-

побігання вивітрювання і процесу підмивання, щоб берег залишався
стабільним і надійним,

. -- --·· -----------·-·" ,,_

ції, що підлягає включенню до звіту з оціпки впливу на довкілля.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на

довкілля» від 23.05,2017 року, №2059-Vlll в обсязі достатньому для
прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для уча
сті 6 ній громадськості,

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати зна
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля
відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на

довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-

вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господа
рювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час :щійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого
абзацом п'ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планова
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мож
ливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки вплнву на довкілля, а також на
стапії оозгляпv уповноваженим органом поданого суб'єктом господа-
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1ення важкої техніки;
- не потребує додаткової консервації, тривалий термін експлуата

ції і може бути використаний кілька разів;
- термостійкі: не деформується при морозах до -50°С і при нагрі

ванні сонячними променями до + 80°С;
- притаманні показники стійкості до різних хімічних, а також

біологічних впливів;
- матеріал ПВХ не схильний до негативного впливу ультрафіо

лету;
- екологічно безпечний, має естетичний вигляд, чудово гармо

нізується з навколишнім середовищем.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що шпунти з

ПВХ відмінно підходять для здійснення робіт, які пов'язані зі зміц
ненням берегової лінії.

Технічна альтернатива 2:
використання в роботі шпунтів з металевого профілю (жолоб с

закругленими краями бічних стінок (пазами) або замками);
недоліки застосування в роботі шпунтів з профілю з металу:
- обмежена стійкість.до агресивних середовищ
- невисока пластичність;
- значна вага конструкцій, що збільшує витрати на транспорту-

вання, складування і переміщення на будмайданчику;
- використовується при значних розрахункових навантаженнях

укріплень, які вимагають застосування сталевої арматури;
- висока ціна.
З. Місце провадження планованої діяльності, територіальні

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль

тернатива І :
згідно з Містобудівними умовами та обмеженнями для проекту

вання об'єкта будівництва, які надані відділом містобудування, архі
тектури та житлово-комунального господарства та охорони довкілля
Козелецької районної державної адміністрації від 18.06.2019 р. за
№1-08/6 - місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна
рада Козелецького району Чернігівської області;

земельна ділянка (кадастровий номер 7422083900:21:316:0004)
площею 0,3704 га, передана громадянину Гудзенко В.М. в довгостро
кову суборенду (на 49 років), згідно з Договором суборенди земель
f.ої ділянки від 29 січня 20118 року;

земельна ділянка розташована на західній околиці с.Косачівка
Козелецького району, на лівому березі Київського водосховища, в ме
жах прибережної захисної смуги; на території Деснянської селищної
ради Козелецького арйону Чернігівської області.

На земельній ділянці відсутні об'єкти нерухомого майна, а також
інші об'єкти інфраструктури.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль
тернатива 2:
. не розглядається.
! 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність призначена для зміцнення берегової лінії,
запобігання процесам вивітрювання та підмивання, заходи для забез
печення берегу стабільним і надійним.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб
ництва тощо).

Планована діяльність передбачає влаштування споруди бере-
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топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування.
Планована діяльність спрямована на зміцнення берегової лінії, за-

побігання вивітрювання і процесу підмивання, щоб берег залишався
стабільним і надійним.

щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи):
топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування;
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види мо:ж:ливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи І:
джерелами можливого впливу на довкілля є двигуни внутрішньо

го згорання (ДВЗ) будівельних машин та механізмів в період прове
дення будівельних робіт.

Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності:
- на геологічне середовище - відсутній;
- на повітряне середовище - викиди оксиду вуглецю, діоксиду азо-

1)', діоксиду сірки, сажі, вуглеводнів насичених С 12-С 19 при роботі
двигунів внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів;

- на клімат та мікроклімат - відсутній; ··
- на водне середовище - вплив тимчасовий - утворення шлейфу

мутності при роботі землерийної техніки;
- на техногенне середовище - відсутній;
- на соціальне середовище - не впливає;
- на рослинний та тваринний світ • потребується отримання ри-

богосподарської характеристики та, в разі потреби, визначення втрат
рибогосподарського виробництва;

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

• утворення будівельних відходів та визначення шлях.ів їх утилізації;
щодо технічної альтернативи 2:
не розгладається;
щодо територіальної альтернативи І:
сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на

території здійснення планової діяльності • на території Деснянської
селищної ради Козелецького району Чернігівської області.

щодо територіальної альтернативи 2:
не розгладається.
9. Належність планованоїдіяльності до першої чи другоїкатего

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

Пункт 1 О частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» друга категорія видів планової діяльності та об'єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля (проведення робіт з розчи
щенням і днопоглибленням русла та дна річок, берегоукріплення, змі
ни та стабілізації стану русел річок).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонно
го впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного
транскордонного вплив~ на довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (заче-
плених держав). , ,

Транскордонний вплив на довкілля - відсутній.
11. Планований обсяг до_~ліджень та рівень деталізації інформа-
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Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мож
ливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господа
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть
ся можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з
оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле
но в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідом
лення на офіційному ~еб-сайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльно
сті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть ресстраційний но
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки. впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб'єктутосподарювання (протягом трьох робочих днів з
дня їх отримання). Особи, які надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або
обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, на
дані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів
ня 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 рішенням про провадження даної

планованої діяльності будуть:
- дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, згідно По

станови Кабінету міністрів України від 12.07.2005 р., №557 із змінами
до постанов КМУ від 23.01.2019 р., № 128;

- дозвіл на початок будівельних робіт Державної архітектурно-бу
дівельної інспекції України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді
яльності, обсягу досліджень тарівня деталізації інформації, що під
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над
силати до департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації, розташованої за• адресою: 14000, м.
Чернігів, проспект Миру, 14;

Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua;
Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - ГАНЖА Валентина Юріївна.



АКТ № 1.

2 }_.04.2020

Деснянська селищна рада
Козелецький район

Чернігівська область
І

Про розміщення або оприлюднення
Повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

. ;.,

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або
оприлюднення «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля» комісією у складі:
- Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН» Лисницької Катерини Миколаївни;
- Селищного голови Осташевського Юрія Валентиновича,
- Заступника селищного голови з питань діяльності виконкому селищної ради

_1:и1аренко Василя Миколайовича
_:1~04.2020_ р. проведено розміщення Повідомлення про плановану діяльнісгь, якв':
підлягає оцінці впливу на довкілля планованої діяльності «Здійснення комплексу
заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній
ділянці загальною площею 0,3704 га бере~оукріплення і пірсу; місцезнаходження
земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького району Чернігівської
області» на дошках оголошень з фото фіксацією в смт. Десна Козелецького району
Чернігівської області для громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій до
планової діяльності.

К. М. Лисницька

Ю. В. Осташевський

В. М. Титаренко

різ в ищ е, і. п.
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АКТ № 2.

27.04.2020

Деснянська селищна рада
Козелецький район

" Чернігівська область
І

Пророзміщення або оприлюднення
Повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017
року № 1026 «Про . затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансуванр.я оцінки впливу на довкілля та
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження
факту та дати розміщення або оприлюднення «Повідомлення про планову діяльність,

• J

. . . . . . .яка шдлягає ОЦІНЦІ впливу на ДОВКІЛЛЯ» КОМІСІЄЮ у складі:
иректора ПП «ПАФ ЕКОТОН» Лисницької Катерини Миколаївни;

- Старости Косачівського старостинського округу Савенок Світлани Василівни,
- Спеціаліста загального відділу Мушенок Ніни Михайлівни
~7;04.2020 р. проведено розміщення Повідомлення про плановану діяльність,

-- яка підлягає оцінці впливу на довкілля планованої діяльності «Здійснення
комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво

· на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу;
місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козелецького
району Чернігівської області» на дошках оголошень з фотофіксацією
в с. Косачівка Козелецького району Чернігівської області для громадського
обговорення з наданням зауважень і пропозицій до планової діяльності.

Додаток: фотофіксація на 5 арк.

К. М. Лисницька

С. В. Савенок

Н. М. Мушенок

р ізвнше.г.гг
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19.05 «Детектор брехні•. 18.00 «СуnерМама2•. 1в.оs-супермама2•. її~оо,-14~50,-7.;~іп-а~:--·- · 5.15 Т/с •Копи ми вдома,,.
v,vv ··,.-ouv,"'l"'...,"''I" •v-,

5.15 Т/с •Коли ми ІІДОМа,,. 12.55 •Хата на тата-,20.15, 22.45 Т/с «Мій чоловік, 19.00 •Таємниці ДНК•. 19.05 «Про що мовчать жінки•. 14.30, 17.30, 22.ОО•Вікна-Новини•. б.05, 19.00, 22.45«Холостячка•. 5.50, 10.50 Т/с •Мій чоловік, 14.55 «СуперМама 2•.-.юя жінка•. 20.15, 22.45 Т/с •Мій чопоаік, 20.15, 22.45 Т/с •Коханка у 15.35 Т/с .Спід-. 11.05, 14.50, 18.05T/ccCnina,,. МО!І JІUІКЗ•. 19.00 «Слідство ведуть екстра-23.05 Т/с «Доктор Хаус•. мояJІінка•. сnадок,,. 18.00 «СуnерМама 2•. 14.ЗО, 17.ЗО, 22.00 •Вікна-Но- 7 .50 •Неймовірна правда про1.25 «Слідство ведуть екстра- 23.05 Т/с «ДрпорХаус•. 23.05 Т/с «Доктор Хаус.. 19.05 «Один за всіх•. сенсиє
сенси-, 1.25 -Спідство ведуть екстра- 1.20 «Слідство ведуть екстра- 20.15, 22.45 Т/с •Коханка у ВИНИ•. зірок•. 20.00 «Один за всео.телеканал Украіна сенси-, сенса-, сnадок,,. 23.50 •Як вийти заміж•. 12.50 Т/с •Коханка у спадок,,. 21.10 •Я сором.nюсьсвоrотіла 7•.
б.ЗО, 7.10, 8.15 Ранок з Україною. телеканал 9кра1на телеканал Україна 23.05 Т/с «Доктор Хаус.. 1.00 «Про що мовчать жінки•. 17.00, 22.55 «Хата на тата-, 2З.10 •дете~стор брехні•.телеканал 9кра1иа телеканал Укра1иа7 оо, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, б.ЗО, 7.10, 8.15 РажжзУкраіною. б.ЗО, 7.10,8.15РанокзУкраїною. 19.00 •МастерШеф - 10•. телеканал YкpaJna23.00 Сьогодні. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, б.ЗО, 7.10, 8.15 Ранок з Україною. б.ЗО, 7.10,8.15РанокзУкраїною. 0.55 «Я соромлюсь своrотіла 7•.9.30 Зоряний шлях. Нові випуски. 23.00 Сьогодні. 23.00 Сьогодні. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 теnека_наn 9кра111а 5.50 Сьогодні.
1 О.ЗО Свекруха чи невістка. Нові 9.30 Зоряний шлях. Нові випуски. 9.ЗО Зоряний шлях. Нові випуски. 23.00 Сьогодні. Сьогодні. б.50 Зоряний шлях.випуски. 1 О.ЗО Свекруха чи невістка, 10.ЗО Свекруха чи невіmа. Нові 9.ЗО Зоряний шлях. Нові випуски. 9.ЗО Зоряний шлях. Нові випуски. 7.00, 15.00, 19.ООСьоrодні. 9.10Т/с •Рік собаки-.11.30 Реальна містика. Нові ви- 11.30 Реальна містика. Нові ви- випуски. 1 О.ЗО Свекруха чи невіспа. 10.ЗО Реальна містика. 7.ЗО Реальна містика. 13.10 Т/с оСrа111,МОЄІОtінНІО•.пуски. пуски. 11.ЗО Реальна містика. Нові ВИ· 11.30 Реальна містиха. Нові випуски. 13.40, 15.ЗОТ/с•Авакnора•.13.30, 15.30 Агенти справед- 13.30, 15.30 Агенти справед- пуски. 1З.30, 15.30 Агенти справед- 18.00 Гучна справа. 9.00, 15.20Т/с•КвІтидощу,,. 17.00, 21.ООТ/с cCaa811acnpa-
ливості. ливості. 1З.ЗО, 15.ЗО Агенти справед- ливості. 17.00,21.ООТ/с•Ппаттwзмар- ва•.
1б.ОО Історія ОДНОГО злочину. 16.00 Т/с •Відважні•. ливості. 16.00 Т/с •Відва,Ініоо. 20.1 О Ток-uюу«Гоsорить Україна-. rариток.. 19.00 Сьоrодні. Підсумки з Оле-20.10Ток-wоу«Говорить Україна•. 20.10Ток-wоу«Говорить Україна•. 16.00 Т/с •Відважні•. 20.10Ток-uюу•Говорить Україна•. 21.00 Воля слова Савика Шус-

20.00 Головна тема. ГОМ ПанІОТОІО.21.00 т/с •Тім., зірки.. 21.00 Т/с •ТІНІ~ зірки•, 20.10 Ток-wоу«Говорить Україна•. 21.ООТ/с •Тін11зіркм•. тера.
23.30 Т/с •Хіба мо,кна мріІПИ 23.20 Контролер, 21.ООТ/с •Тін113ірки•. 23.20 Слідами. 0,00 Т/С «РіІ собаки,,. 23.00 Т/с •Секрет МІіkІ•. 23.00 т/с •Всуnереч ДОJІІ,,.
про бinwue•. О.ОО т/с «Дружина з тоrоcetryi,. 23.ЗОТ/с•Інwа..,. О.ООТ/с«Аме'тмстовасереJІКа•, 1.45 Телемагазин. 1.45 Телемаrазин. 1.45 Телемаrазин.

No 20204275712 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності) ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до
вкілля. Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованоїдіяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збиран
ня та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 1. Планована діяльність Планованою діяльністю передбачається Здійснення комплексу заходів щодо за
хисту земельної ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельноїділянки: Деснянська селищ
на рада Козелецького р-ну Чернігівської обл. 2. Суб'єкт господарювання ТОВ •АКЦЕНТ ПРОДАКШН• діє в інтересах Гудзенка Валерія Миколайовича на підставі договору комісії від
01.04.2020 р. Юридична адреса: Україна, 03035, м. Киів, вул. Льва Толстого, буд. 63; Тел: 3612963 Emall: немає. 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обго
ворення Департамент екоnопї та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 14; E-mail: deko_post@cg.gov.ua; Тел: (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна. 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження цієї планованоїдіяльності буде дозвіл на проведення робіт на землях еодного фонду, згідно з ПостаноВОІО КМУ №557 від 12.07.2005 із Змінами до постанов КМУ
№ 128 від 23.01.2019; дозвіл на початок будівельних робіт державної архІтектурно-будівельноі інспекціі Украіни. (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноваже
ний його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) 5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінJи впливу на довкілля, включно з інформаці
єю про час і місце всіх запланованих громадських слухань. Тривалість rромадсь,сого обrоворення становить 25 робочих днів (не менше як 25, але-не більше ніж 35 робочих днів) з моменту
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається в назві оrолоwення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкімя та Іншої додаткової інформац~ї, ви
значеноі суб·єктом господарювання, що передається для вида.чі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право пода
вати будь-які зауваження або пропозиції, які, на іі думку, стосуються nланованоі діяльності, без необхідності іх обІ'рунтування. Зауваження та nропозиціі можуть подаватися в письмовій
формі (зокрема в електронному вигляді) й усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиціі, надані після встановленого строку, не розгляда
ються. Громадські слухання (перші) відбудуться: Згідно з внесеними змінами до статті 17 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на періодДІ1 та в межах територіі карантину, вста
новленого Кабінетом Міністрів Украіни з метою запобігання поширенню на території Украіни коронавірусноі хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом зо днів з дня ска
сування карантину, громадське обговорення планованоїдіяльності Про80lUПЬСЯ у формі надання письмових зауважень і пропозицій (утому числі в електронному вигляді). У цей період гро
мадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в елек
тронному виrnяді) щqдо цієї планованої діяльності громадськість може надавати до Департаменту еколоrІі та природних ресурсів Чернігівської ОДА на адресу: 14000, м. Чернігів, пр-т Ми
ру, 14, e-maR: deko.J)OstOcg.gov.ua протягом усього терміну громадського обговорення звіту з оцінки впливу надовкілля планованої діяльності. Громадські слухання (другі) відбудуться: Не
заплановані. (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує до
ступ до заіту з оцінки впливу на довкімя та інwоідоступної Інформації щодо планованої діяльності Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА, 14000, м. Чернігів, просп
Миру, 14. E-mail: deko_postOcg.gov.ua; Тел: (0462) 67-79-14; (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 7. Уповноважений центральний ор
ган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваженнR і пропозиц,ї, та строки надання зауважень і пропозицій департамент екології та природних ресурсів Черні
rівськоJ ОДА, 14000, м. ЧВрнІrІв, просп Миру, 14. E-malt: deko_posttii'cg.gov.ua; Тел: (0462) 67-79-14; Контактна особа - Ганжа Валентина ЮрПвна. Зауваження і пропозиції приймаються про
тягом усього строку rромадськоrо обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер теле
фону та контактну особу) 8. Наявна екологічна інформація щодо маноsаноі діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 155 аркушах. (зазначити усі інші матеріали,
надані на розгляд громадськості) (зазначити Іншу еколоrічну інформацію, що стосується планованоїдіяльності) 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншоїдодат
ковот інформації (відмінне від приміщення, зазначеноrо у пункті 6 цього оголошення), ~ також час, із якого громадськість може ознайомитися з ними ТОВ •АКЦЕНТ ПРОДАКШН,. ~є в інтер
есах Гудзенка Валерія Миколайовича на підставі договору комісії від 01.04.2020 р. Адреса: Україна, 03035, м. Киів, еул. Льва Толстого, буд 63. Тел: 0673279502; E-mail: zemauditor@gmait.
com. Контактна особа: Терещенко А. Косачівський старостинський округ Деснянської селищної ради: Дата ознайомлення з документом - з 21 жовтня 2020 р. у адміністративному примі
щенні с. КосачІвка за адресою: 17010, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Косачівка, вул. 8 Березня, 2, тел. 04646-39534. Контактна особа: Муwенок Ніна Михайлівна, тел. 098593-58-61
Деснянська Селищна Рада: Дата ознайомлення з документом - із 21 жовтня 2020 р. у приміщенні Деснянської селищної ради Козелецького р-ну Чернігівської області за адресою: 17024,
Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, вул. Ювілейна, буд. 1А, тел. 04646-.46117. Контактна особа: Титаренко Василь Миколайович, тел. 0934516830. (найменува'ння підприємства,

Іvстанови, оога1-1із.ацІї. місцезнаходження. д..аrа, з якQі громадськість може о~н~0<Щ_Иnt~3.АQКУ_ментами._конта,m~а особа)
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Ціна -
за домовленістю

Іван ДЕМЕНТОВ: Вболіваю за село,
а людей вважаю найбільшою цінністю громади

r .. .. "'І
ПІД №1 У СПИСКУ КАНДИДАТІВ ДО ЧЕРНІГІВСЬКОІ ОБЛАСНОІ РАДИ

ПО ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОКРУГУ №2, ЩО ОХОПЛЮЄ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
РАЙОН,- ІВАН ДЕМЕНТОВ, ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ.

дарма батьки його люблять по
вторювати: «Знання за плечима
не носити!» Тож другою вищою
освітою стало правознавство, бо
чого варте землевпорядкування
без розуміння законів? А після
цього, для отримання повної
картини в цій царині, вивчив на
додачу лісове і садово-парко
ве господарство. До останнього
фаху юнака підштовхнула його
початкова мета - бути корисним
ЛЮДЯМ, тому вивчив ще й дер
жавне управління та адміністру
вання.

Суміщав власне навчання із
роботою й досяг високих посад

надавати бодай першу медичну
допомогу Говорити про якісні
дороги в районах, поза великими
містами, взагалі не доводиться.
Та навіть там, де можна про
їхати, майже не ходить громад
ський транспорт. Звісно, ста
ра транспортна система, яка
сполучала колишні райцентри із
селами, тепер застаріла. Адже
тепер слід враховувати інтер
еси людей в межах новостворе
них об'єднаних територіальних
громад (ОТГ) і довозити іх до ни
нішніх центральних садиб, а та
кож до обласного центру Я бачу
велику необхідність у розробці

підтримкою. Тому із звичним за
взяттям узявся до депутатської
роботи. А працювати й справді
було над чим - сільська дорога,
що проходила п'ятьма селами
громади, була в суцільних ямах.
Проблема. Та сидіти, склавши
руки, не в правилах Івана ДЕ
МЕНТОВА. Тому спільно із ново
обраним головою ОТГ він узявся
відстоювати право селян на ре
монт цієї дороги районного зна
чення. Разом. чоловіки обходили
кабінети чи не усіх районних чи
новників. Дісталися до Управлін
ня капітального будівництва Чер
нігівської області, яке й визначає



Втрачені державні акти на право приватної власності на землю серії
ЯБ №411370, ЯБ №411371 від 17.Q9.2007p. серії ІІІ-ЧН №031889
від 10.12.2001 р., серії ІІ-ЧН №000118 від 17.05.2002 р., видані
Бригинцівською с/р на ім'я ЛЮБЕНКА Олексія Васильовича.

Втрачені державні акти на право приватної власності на землю серії
ІІ-ЧН №017189, виданий Підлісненською с/р 14.10.2001 р., серії Ш
ЧН №008408, виданий Вовчківською с/р 20.06.2002 р., серії ІІІ-ЧН
№008227, виданий Олбинською с/р 26.08.2002 р., серій ЯЗ №267144,
ЯЗ №267145, ЯЗ №267146, видані Підлісненською с/р 19.10.2011 р.,
на ім'я КИСІЛЯ Івана Михайловича.

ЗАКУПОВУЄМО ГАРБУЗОВЕ НАGІНН.Я ДО (';) грн.гкг;
КВАСОЛЮ до 27 грн./кг; ГОРІХ до 20 грн./кг.

Запрошуємо до співпраці заготувачів та фермерів .
Телефон 096-81-39-181.. . . . . . . . . . . . . . . . . . •... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

КУПЛЮ:
КАРТОПЛЮ. Дорого. Телефон 093-784-00-47.

***
ТЕЛЯТА, КНУРИ, КОЗИ. Телефон 066-054-43-06.

У СПРАВАХ ОГОЛОШЕНЬ ЗВЕРТАТИСЬ
ДО РЕДАКЦІЇ ТОВ «НОВИНИ ПРИДЕСЕННЯ»

ОСОБИСТО або зател.: 4-l(i-el, 068-929-50-40
чи писати на електронну адресу rednov@ukr.net

Оголошення приймаються щодня
з 9.00 ДО \б.ОО год.

Матеріали та дописи приймаються лише
в друкованому та цифровому варіантах

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення зві
ту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначе
ної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і.. пропозицій громадськості до пла
нованої діяльності.

1. Планована діяльність: планованою діяльністю передба
чається здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної
ділянки від підтоплень та будівництво на земельній ділянці за
гальною площею 0,3704 га берегоукріплення і пірсу; місцезна
ходження земельної ділянки: Деснянська селищна рада Козе
лецького р-ну Чернігівської обл.

2. Суб'єкт господарювання: ТОВ «АКЦЕНТ ПРОДАКШН»
діє в інтересах ГУДЗЕНКА Валерія Миколайовича на підставі
договору комісії від 1.04.2020 р.

Юридична адреса: Україна, 03035, м.Київ, вул.Льва Тол
стого, буд 63.

Телефон 3612963. Email: немає.
З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро

мадського обговорення:
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської

обласної державної адміністрації, 14000, м.Чернігів, просп.
Миру, 14; E-mail: deko_poft@cg.gov.ua; тел: (0462) 67-79-14;

Контактна особа - ГАНЖА Валентина Юріївна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження плано

ваної діяльності та орган, який розглядатиме результати оцін
ки впливу на довкілля: рішенням про провадження даної пла
нованої діяльності буде дозвіл на проведення робіт на землях
водного фонду, згідно Постанови КМУ від 12.07.2005 р., №557
із Змінами до постанов КМУ від 23.01.2019 р., №128; дозвіл на
початок будівельних робіт Держав·ної архітектурно-будівельної
інспекції України.

5. Терміни, тривалість та порядок громадського обговорен
ня звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію
про час і місце усіх запланованих громадських слухань: трива
лість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційно
го опублікування цього оголошення (зазначається у назві ого
лошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб'єктом господарювання, що передається для видачі висно
вку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього терміну громадського обговорення гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або про
позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності,
без необхідності їх обгрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек
тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із вне
сенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого терміну, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбу/,\уться: згідно з внесе
ними змінами до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» тимчасово, на період дії та в межах території ка
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом
ЗО днів з дня скасування карантину, громадське обговорення
планованої діяльності проводиться у формі надання письмо
вих зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному ви
гляді). У цей період громадські слухання, передбачені статтею
7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на
цей період, не призначаються.

Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в елек
тронному вигляді) щодо даної планованої діяльності громад
ськість може надавати до Департаменту екології та природних
ресурсів Чернігівської ОДА на адресу: 14000, м.Черніrів, пр-т
Миру,14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, протягом всього термі
ну громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності.

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановані.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений

територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо плано-
ваної діяльності: ,

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської
ОДА, 14000, мЧернігів.ліросп Миру, 14. E-mail: deko_post@
cg.gov.ua; тел: (0462). 67-79-14.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, до якого надаються зауваження і про
позиції, та терміни надання зауважень і пропозицій:

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської
ОДА, 14000, м.Чернігів, просп Миру,14. E-mail: deko_post@
cg.gov.ua; тел: (0462) 67-79-14.

. Контактна особа - ГАНЖА Валентина Юріївна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього

терміну громадського обговорення, зазначеного в абзаці дру
гому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль
ності: звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 155 аркушах.

9. Місце (місця).розміщення звіту з оцінки впливу на до
вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщен
ня, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з
якого громадськість може ознайомитися з ними: ТОВ «АК
ЦЕНТ ПРОДАКШН» діє в інтересах ГУДЗЕНКА Валерія Мико
лайовича на підставі договору комісії від 1.04.2020 р.

Адреса: Україна, 03035, м.Київ, вул.Льва Толстого, буд 63.
Тел. 067-327-95-02. Ечпаіі: zemauditor@gmail.com,
Контактна особа: ТЕРЕЩЕНКО А.

Косачівський старостинський округ Деснянської селищної
ради: дата ознайомлення з документом з 21 жовтня 2020 р. у
адміністративному приміщенні с.Косачівка за адресою: 17010,
Чернігівська обл., Козелецький р-н, с.Косачівка, вул.8 Берез
ня,2, Тел. (04646) 3-95-34.

Контактна особа: МУШЕНОК Ніна Михайлівна
Тел. +38(098)593-58-61.
Деснянська селищна рада - дата ознайомлення з доку

ментом з 21 жовтня 2020 р. у приміщенні Деснянської селищ
ної ради Козелецького р-ну Чернігівської області за адресою:
17024, Чернігівськаобп., Козелецький р-н, сел.Десна, вул.Юві-
лейна, буд.1а, Тел: (04646) 4-61-17. ·.

Контактна особа ТИТАРЕНКО Василь Миколайович,
Тел. 093-451-68-30.



АКТ № 1.

« 2. f ».10.2020

•І

Деснянська селищна рада
Козелецький район

Чернігівська область

Про розміщення або оприлюднення
ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або
оприлюднення «ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки. . . . . .• .• .впливу на ДОВКІЛЛЯ, яка шдлягає ОЦІНЦІ впливу на ДОВКІЛЛЯ» комісією у склаш:

Селищного голови Осташевського Юрія Валентиновича,
Зас1.у.9;Іи~'1:. селищного голови Титаренка Василя Миколайови,~~

(j/ta&l-Щtfod::C2- 11(/ИК-е_~ r№&J~v~~a,,,.... r·

. , 7
І\!:

« 2..1 ».10.2020 р. проведено розміщення «ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»
планованої діяльності «Здійснення комплексу 'Заходів щодо захисту земельної ділянки
від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загальною площею 0,3704 га
берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна
рада Козелецького району Чернігівської області» на дошках оголошень з фото
фіксацією в смт. Десна Козелецького району Чернігівської області для
громадського обговорення з над~

~V- д Cr:-;:.
(., --

Додаток: фотофікса~-"-~
~

\J

'.

Селищний голова Ю. В. Осташевський

Директор ПП «ПАФ ЕКОТОН»

. Титаренко

~~ .1-:К. М. Лисницька

(М.П. та(підписи) , (Прізвище, ім 'я, по батькові)
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АКТ №2.

Д.10.2020
Деснянська селищна рада

Козелецький район
Чернігівська область

~
І

Про розміщення або оприлюднення
ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або
оприлюднення «ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, яка підлягає оцінці впливу на довкілля» комісією у складі:

Старости Косачівського старостинського округу Савенок Світлани
Василівни,

r· Спеціаліста загального відділу Мушенок Ніни Михайлівни,
/~то,е 17!1/1лс,РЕ.лt77tН~/lд.,-hl~

«.1.{».10.2020 р. проведено розміщення «оголошвння про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
планованої діяльності «Здійснення комплексу заходів щодо захисту земельної ділянки
від підтоплень та будівництво на земельній ділянці загаяьною площею 0,3704 га
берегоукріплення і пірсу; місцезнаходження земельної ділянки: Деснянська селищна
рада Козелецького району Чернігівської області» на дошках оголошень з
фотофіксацією в с. Косачівка Козелецького:;;R№ону Чернігівської області для
громадського обговорення з наданням зауваженьхпgQПозиЇJір до планової діяльності.

1~ -~~
Додаток: фотофіксація на арк,~ц;(с:::

* ,~
Старости Косачівського старостинського~ ~-'\

,, <]

округу .', ,"~ р,
Спеціаліст загального відділу

. В. Савенок

Директор ПП «ПАФ ЕКОТОН»

Н. М. Мушенок

К. М. Лисницька

(М.Л. таїпідписи) (Прізвище, ім я, по батькові)
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(р~~страuіЛщІіі номер cn1,an11 11ро оцінку оштnу на
J\ОnІ.іІUІл ПЛіtІІОІІ<tІІОЇ дія,11,носrі}

ОГОЛОШЕННЯ
про щ1•1.,· rромал,, "ІГО ofironopc11ня звіту

З (PІllflCI! ЗП.ІН ''!f ІЩ дОВКЇЛ.1/Я
Повідомл:1ємо про почтгок громаяського об1·оnоре11ш1 звіту з ошпки оnлноу щ1

ловкілля TTJlaJIOІJПJJ('Ї дія.«. «істі. зазп Ріе'h!'Ї у пункт] І цього ОГОЛОUІСІІІІЯ, З мстою
виявлення, збира: 1я та в1~a.\)'!J~:1rнi JJ} еажень і nролознuій громалськосп до ш1шюuа11ої
діяльності.

І. Плавов;·:,а Jtlfl Jьніст~

Планованою 1іттJ.І,.11,1,<;.. ,~, l •с. "ill' rься Здіfіснен11я ком11лсксу з-,ходіu '.!ІОШ!
захисту зсмет,ної ю1,н,щ, іп. гопл. нь та бу11іnщщпю 11а зсмсJ.!сl.!іJLділя,щі
загальною площею 0.37fЧ.J '"'І!..\:.· ,,, .frJ.n;,1cнн11 і піт,у; ~,іс!!Q!!~Ші ~1111я зс.че11~fюї
діля11ки: Деснянсь1<,1--ее.rн1щш.!.Г.~J..~L"-;,Jсnсuь;сого r-11v Чem1iгiDct.кoJ· обл. ~

2. Суб'скт госпо.кччоеашь,
ТОВ «АКЦЕНТ ІІРОдЛЮШІ,- 11< .~...!шш,сс~х Гvдзе11ка Ввлс-ая М11колайооича І).!!

нідстаоі договору комісії від OC_04.20.~f~
Юридич11а адреса: Україна. 03035..\І .. Киїн, вул. Льва Толстого.(~
Тел: 3612963 Eniail: 11емnє.
З. Уповноважений орган, який забезпечує 11роосдс1111я громадського обгоеорения
g~артам_ен:r __ ~кoлoriLтLnP1tWд11нx necvn_c_iL.~CP!lifj.!!_c~_мcoї облr!ЙІQЇ

E-n1ail: deko post@cg.gov.нa::е,,: (0462) 67-79-14:
h.s_нffi·~нa особа Ганжа Валентина JОріївна.

4. Прш:с:, 1'• прийняття рішення про провадження nланооаної діяльності та орган,
який розгпядатиь, ,1}- .ультати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про прооадже1-шя даної планованої діяльності буле дозвіл на проведеш1я
119біт на землях водного фонду. згі11110 Постанови КМУ № 557 від 12.07.2005 із Змі11ами до
постанов КМУ № 128 від 23.01.2019· дозвіл на початок будівельних робіт Державної
архітектурномбулівельної інспекції України.

(1шд piwttllІR про nрООІІАЖtІІІІR n.11t111001111of .а.іял~.11ості, opra,1, )'ПООІІОО)ЖtІІІІА noro І!ЩДL1D:ІТ11,

11ормАТ1ІОІІІІА АОК)'~ІtІІТ, ЩО ntредбй'ІІС iioro DILQ:'l'IY)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорепня звіту з оцінки впливу на
довкілля, аключвючи інформаціІО про час і місце усіх запланованих громадських слухань

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

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
иеобхідпості їх обrрунтуваиня. Зауваження та пропозиції можуть полааатвся о 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:
Згідно з внесеними змінами до етапі ]7 ЗУ ((Про оцінку

хвороби (COVJD~ 19). до поо1юго noro скасув;11111я rn протягом ЗО днів з µня скасvn.111ш1
карантину громадське обгоnоре:ння планованої дікль11ості 11р911091111~к " формі 11:ц:.шш1
ПИСЬМОВИХ 3ауоnЖСНЬ і ПQОQQ'ЗИЧіЙ (у ТQМУ ЧНСЛі 11 СЛСЮJ)ОІІІІ()МV DІІГJНЩі). У ІtСіі ПCfli.ol,
громадські с11ухn11ня nередбnчені стаnе10 7 ЦhOro Закону не r1р9nnшпься і ш1 1р:1111 ІІ\S'І
nрнпащвоть нn цеА період ш; nрнз11n.чn1оться.

Письмові зnvв.~:женна тn пр9nоз1,шії {у тot.1v числі о елск1р91щqмv в11гля11,і) щодо •!.!ШО!
nлnновnної діял1,,119сті rрощщськість може наµзватв до д~nttртащ~н,·,, екш1оrії 1:1 11р1~ро1н111.-...:
ресурсів Чер11іrіоської ОДА на адресу: 14000 м. Черні1·іо. 110:т f\•І1юу 14 ..:-111.iil:
dqkq po,r1@cg.g01i.tl(I протяго~~ ~сього ,·~рміиу rромnдського 9б1·оnорс1111я зоіп з <щіІІJЯJ
n11лнnу І[:::І довкілля nл;шовnвої дівш,1,ост1

Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заnлnнощн~і.
{зазиачитн питу, час, місце та алресу 11роnсдс111111 гремалських СЛ)'Хань)
6. Уповноважений центральний орган або улоеиоважешгй терпторіальнпй оргпи. що

забезпечує доступ до звігу з оцінки впяпву t10 ловкіяяя ·г.~ іпwої дос·r)·nної і11форщ111ії 111v1'0
nланооnної діяльності

депnртаме11т екології то rш11род1111х ресурсів Чсрні(-івсhкої ОДА, 14000. :11. '-J~r•.1.ir.U!,
ПРОСП МІІРУ 14.,

Є-111.-~і\· dcko po51@cg.g9,•.щ1·
Те,,· {0462) 67-79-}4;
{НІ)І1n1111т11 ІІІІПМС-11) ОІІІІІІЯ орr11ну. JІЇfІІfJНІ~ола•r1111я, ІІОМС'f) ТС'.ІtС'фОІІ)' "" h"u11,:н,·н,,· ucu(,y)
7. У110011011.1жс1-тn цснтрвпьпий орган або упошюважепий тсриторіальиич ~1р11111. Л\)

якого иалаюгься зауважеиин і аропозииії. гп строки 11.1лан11н зауважспь і иропозпиів
Де1шртамент екології та ПрІІІJQJ\1111~ pccypcju Чер11ігіuськ9ї ОДЛ 14000 "'· Ч..:р11і1·іu,

ПРОСП М11ру 14.,
Е-111нjІ: d;;ko po51@1r&,Ь:0''-\1t1· ·,
Тен· (0462) 67,79-14;
К911т:.~..-rщ1 особu - Ганжа Вцлс1~т1111.1 !Qрії111111.
ЗU\'U'1ЖС'ІІІІЯ і І!рОІІО"JІІІ\ЇЇ ІІQІІЇІМШОТІ,СН Іl[ЮЛІГО:11 vc1.01·0 строк,· 1ng..,w.~~!1'\1
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