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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Нове будівництво газонаповнювальної станції на території Замглайської

селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області (за межами
населеного пункту)(Коригування)»

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

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля No 20199254560.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки

впливу на ДОВКІЛЛЯ.

Планована діяльність: «Нове будівництво газонаповнювальної станції
на території Замглайської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської
області (за межами населеного пункту) (Коригування)».

3. Назва суб' єкта господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будагроенергосервіс».

4. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
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підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначається відповідний пункт 1

частина статті З Закону).
Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та

об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля відповідно до пункту 4 частини З статті З Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».

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

5 .1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 27 вересня 2019 року.

5 .2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності щодо нового будівництва
газонаповнювальної станції на території Замглайської селищної ради
Ріпкинського району Чернігівської області (за межами населеного
пункту)(Коригування) (далі - звіт з ОВД) оприлюднено на вебсайтах Єдиного
реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на
довкілля 12 листопада 2019 року.

5 .З. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на
вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу
з оцінки впливу на довкілля 12 листопада 2019 року.

б. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з
. .

ОЦІНКИ впливу на довкшля:
б .1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах

«Деснянка» від 19 вересня 2019 року No 38 (773); «Життя полісся» від
20 вересня 2019 року № 38 (10016) та додатково опубліковано інформацію до
п. 15 повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля в газетах «Деснянка» від 26 вересня 2019 року № 39 (774) та «Життя
полісся» від 27 вересня 2019 року № 39 (10017) копії яких додаються до цього
звггу.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Деснянка» від 07 листопада 2019 року № 45 (780) та
«Життя полісся» від 08 листопада 2019 року № 45 (10023), копії яких
додаються до цього звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
20 вересня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Замглайської
селищної ради (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
08 листопада 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень
Замглайської селищної ради (підтвердженням факту оприлюднення є акт та
фотофіксація).
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6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд
. . . .громадськості, розмццувалися у місцях доступних для громадськосп:

6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 12 листопада 2019 року розміщено в приміщенні

. . .уповноваженого територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

. .. . ..адмішстративно-теригоріальвоі одиниці, що може зазнати впливу планованої
. .

ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 08 листопада 2019 року розміщено в приміщенні
ТОВ «Будагроеиергосервіс» за адресою: вул. Замглайське шосе, буд. 2,
смт Замглай, Ріпкинський район, Чернігівська область та Замглайської
селищної ради за адресою: пр. Заводський, буд. 1, смт Замглай, Ріпкинський
район, Чернігівська область.

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

. .адресу уповноваженого територіального органу з ошнки впливу на довкілля
. ... . .зауваження І пропозицц ВІД громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з
27 вересня 2019 року по 25 жовтня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих диш: з
12 листопада 2019 року по 16 грудня 2019 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,... . . .пропозицц І зауваження ВІД громадськості до уповноваженого
. . .територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля не надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з
ОВД планованої діяльності заплановане на 26 листопада 2019 року в
приміщенні Замглайської селищної ради за адресою: пр. Заводський, буд. 1,
смт Замглай, Ріпкинський район, Чернігівська область, громадськість не
' . .з явилась, про що складено акт про неявку представників громадськосп.

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

№ Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), Зміст Інформація про розгляд*
№ а також найменування (для юридичних осіб) зауваження чи
п/п особи, що подає зауваження і пропозиції пропозиції

- - - -

* Письмові зауваження і пропозиції, що надійшли протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під
час громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання,
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким
чином враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення),
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11. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

12. Додатки (викопіювання) на /Jаркушах:
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

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

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

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

Начальник відділу оцінки впливу на. .довюлля управшння природоохоронних. .програм та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
_ (керівник структурного підрозділу з оцінки

впливу на довкілля уповноваженого органу)

Сергій КУЗНЕЦОВ
(ініціали, прізвище)

' ....

Директор Департаменту
природних ресурсш

екологп та
Че12.нігівської

облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу)

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

..

Яна Жовтовата 67-79-14
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Телефонні номери рекламного від.Цілу: (0462) 67-79-74, 97-38-40
(дата офіційного оr1.ублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу

на довкілля, для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДАГРОЕНЕРГОСЕРВ/С»
(повне найменування юридичної особи, код згідно

з ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові)
КОД ЄДРПОУ - 05388701

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або у разі відсутності ідентифікаційного коду

зазначаються паспортні дані
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

фізичної особи - підприємця)
інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Інформація про суб'єкта господарювання:
15005, Чернігівська обп., Ріпкинський

р-н, смт Замrлай, вул. Замrлайське шосе,2.
Тел: 0964301777, 0686274242.

(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)
Планована діяльність, її характеристика, технічні

альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Нове бу.аівниитво газонаповнювальної стан

ції на території Замглайської селищної ради
Ріпкинського району Чернігівської області (за
межами населеного пункту) передбачає прийом
скрапленого вуглеводневого газу fСВП. шо над
ходить залізничним і автомобільним транспор
том. зберігання його в резервуарах-сховищах
і відвантаження споживачам в автоиистерни
пропановози. Максимальна річна потужність
- 70000 тонн/оік. Термін експлуатації об'єкта
20років.

Технічна альтернатива І.
Діяльність ГНС передбачає прийом СВГ. шо

надходить залізничним і автомобільним тран
спортом, зберігання скрапленого вуглеводне
вого газу в підземній базі зберігання та від
вантаження СВГ споживачам в автоиистерни
пропановози при сприянні постів наповнення
скрапленого вуглеводневого газу за допомогою
насосів та компресорів.

гне. шо передбачається до будівництва.
складається з слідуючих будівель і спору.а: од
ностороння зливна залізнична естакада (на
5 постів). база зберігання СВГ (20 ємностей по
100 м3J. насосно-компресорне відділення. по
сти наливу скрапленого вуглеводневого газу в
автоцистерни і зливу газу з автоцистерн (4 по
сти), пости перевантаження автоцистерн СВГ
під навісом (4 пости), проміжні технологічні ре
зервуари парової Фази СВГ. адміністративно
побутовий корпус. автомобільні ваги. заліз
ничні ваги. площадка для розвороту та стоянки
автомашин. резервуари протипожежного запа
су води. протипожежна насосна станція та кіль
цевий водопровід високого тиску з встановлен
ням на ньомулаФетних стволів та пожежних гід
рантів. дизель-генератор. зовнішнє освітлення
території, влаштування проїздів по території з
твердим покриттям (бетонне покриття).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль
ності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи І:
При дотриманні вимог технологічного регла

ментуроботи ГНС. вплив на навколишнє середо
вище знаходиться в межах нормативів чинного
законодавства і окремих додаткових еколоrіч-

. них обмежень не потребує. Санітарно-захисна
• зона газонаповнювальної станції витримана.

Обмеження планованоїдіяльності:
11 дотримання розмірів СЗЗ.
21 дотримання дозволених обсягів викидів

у атмосФерне повітря від стаціонарних джерел
відповідно до дозволу на викиди.

3) прямий вплив на грунт. поверхневі та під
земні води - відсутній,

4) акустичне забруднення - допустимий рі
вень шуму.

5) безпечна експлуатація відповіднододію
чих в Україні нормативних документів. інструк
цій з експлуатації, технологічних регламентів.

б) відповідну структуру керування. кваліФі
каuію обслуговуючого персоналу.

7) постійний контроль у процесі експлуата
ції за всією діяльністю по забезпеченню еко
логічних вимог.

Щодо технічної альтернативи 2:
Екологічні та інші обмеження планової ді

яльності технічної альтернативи 2 співпадають
з технічною альтернативою 1, крім пунктів 2 та 3.
Зокрема при надземному розташуванні ємнос
тей для зберігання скрапленого вуглеводнево
го газу на них (згідно вимогДБН 8.2. 5-20:2018)
повинно бути 4 запобіжні клапани (на ємностях
з підземним розташуванням резервуарів - 2 за
побіжніклапани). шо в свою черrу збільшує кіль
кість викидів в атмосФерне повітря. Також при
надземному розташуванніємностейдля збері
гання скрапленого вуглеводневого газув період
високих температур навколишнього середови
ща ємності потрібно охолоджувати водою, а це
додатковий вплив на tрунти та поверхневі води.

щодо територіальної альтернативи І:

На період будівннитва:
- для санітарно-побутових і службових по

треб використовують тимчасові пересувні при
мішення. Водопостачання - привізна вода. ка
налізування - встановлення біотуалетів увідпо
відносtі до розробленого «проекту організаціі
будівництва».

На період експлуатації:
водопостачання - привізна вода.
каналізування - побутових стічних вод до

станції очистки господарсько-побутових стоків
з подальшим вивезенням залишків від очищен
ня (осаду} спеціалізованою організацією. яка
має ліцензію на виконання даного виду робіт,
поверхневих - до станції очистки дощових вод.

Скидання стічних вод у водні об'єкти не пе
редбачається. потенційнихджерел забруднен
ня підземних та поверхневих вод від планованої
діяльності не передбачається.

Wlffi

На період будівництва: фунти, шо вийма
ються при влаштуванні Фундаментів - викорис
товуються на підсипку та планування території.

При експлуатації: негативний вплив на (рунт
не очікується за рахунок запланованих охорон
них заходів: всі покриття на території перед
бачені бетонні. покриття тротуарних доріжок
з плитки. Розробка родючого шару фунту при
будівництві та експлуатації не передбачається.

Рослинний і тваринний світ, заповідні
об'єкти:

Передбачувана діяльність не матиме нега
тивного впливу на рослинний і тваринний світ,
їх популяції та міграції. В проекті передбачено
розроблення плану благоустрою та озеленен
ня території.

Території ПЗФ у межах проммайданчика та
йоrо СЗЗ відсутні.

Соціальне середовище (населення\:
Планова діяльність ГНС (при будівництві та

експлуатації) буде мати позитивний вплив на
місцеву економіку. в тому числі залучення ін
вестицій, податкових надходжень.

Навколишнє техногенне середовище:
Негативний вплив на промислові, житлово

цивільні і сільськогосподарські об'єкти, назем
ні та підземні споруди, соціальну організацію
території, пам'ятки культури. архітектури, іс
торії та інші елементи техногенного середови
ща під час експлуатації проектованого об'єкта
відсутній.

Поводження з відходами:
При виконанні будівельно-монтажних робіт

та експлуатаціїпідприємства передбачено утво
рення наступних видів відходів:

- тверді побутові відходи:
- тара пластикова. металева. поліетилено-

ва зіпсована некондиційна:
- будівельні відходи fв т.ч. будівельне сміт

тя. відходи демонтажу. відходи будівельних ма
тРnі:~пі11 тn,,,nl•

редовиша та грунт, а також соціальне та тех
ногенне середовища, рослннннй і тваринний
світ, клімат. передбачається виконання розра
хунків розсіювання шкідливих речовин на межі
санітарно-захисноїзонн. розрахунки ризиків та
рівнів шуму і вібрації.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли
вості для участі в ній громадськості

планована суб'єктом господарювання ді
яльність може мати значний вплив на довкілля
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від
повідно до Закону України «Про оцінку впливуна
довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це про
цедура. шо передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкіrtпя:

проведення rромалського обrоворення пла
нованоїдіяльності:

аналіз уповноваженим органом звіту з оцін
ки впливу на довкілля, будь-якоїдодаткової ін
Формаuіі; яку налає суб'єкт rосподарюванж,. а
також інформації. отриманої від громадськос
ті під час громадського обговорення, іншої ін
Формаuії:

надання уповноваженим органом мотивова
ного висновку з оцінки впливу на довкілля. шо
враховує результати аналізу. передбаченого по
переднім абзацом:

врахування висновку з оцінки впливуна до
вкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по
відомлення.

Увисновку з оцінки впливу на довкілля упов
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованоїдіяльності, визначаєдопус
тимість чи обІ'рунтовvє недопустимість прова
дження планованоїдіяльності та визначає еко
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованоїдіяльності без оцінки впливу на до
вкілля та отримання рішення про провадження
планованоїдіяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе
редбачає право і можливості rромалськостідля
участі у цій процедурі, зокрема на сталII обго
ворення обсяrу досліджень та рівня деталіза
ції інФормаuіі; шо підлягає включенню до зві
ту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста
дії розгляду уповноваженим органом поданого
суб'єктом господарювання звіту з оцінки впли
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай
менше 25 робочихднів rромалськості надаєть
ся можливість надавати бувь-які зауваження і
пропозиціїдо звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше про про
иедуругромалськоrо обговорення звітуз оцінки
впливу на довкілля бу.ае повідомлено в оголо
шенні про початок громадського обговорення.



спортом. зоео,гання скрапленого вуглеводне
вого газу в підземній базі зберігання та від
вантаження СВГ споживачам в автоцистеони
поопановози при сприянні постів наповнення
скрапленого вуглеводневого газу за допомогою
насосів та компресорів.

Технічна альтернатива 2.
Розміщення на ГНе надземної бази збері

гання евг з аналогічною інфраструктурою. Од
нак дана альтернатива неможлива. так як в да
ному випадку не будуть витримані нормативні
відстані від надземноїбази зберігання до сусід
ніх будівель і спору.л згідно зДБН В.2.5-20:2018.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним ва
ріантом для роботи гне з підземним розміщен
ням резервуарного паркузаданого об'єму. спо
руд та обладнання. що пов'язані єдиною тех
нологічною схемою. а також розмірами та кон
фігурацією ділянки землеволодіння, найбільш
ефективною як з економічної, так і з техноло
гічної та екологічної точок зору для безпечного
прийому. зберігання та відпуску скрапленого
вуглеводневого газу.

З. Місце провадження планованої діяльності, тери
торіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива І.

Територія Замглайської селищноїради Ріп
кинського району Чернігівської області {за меж
ами населеного пунктуІ, кадастровий номер
земельноїділянки 7424455700:02:001:0050.

площа ділянки бу.дівництва становить
4,0922 га (.договір оренди землі від 28 верес
ня 2018 року. зареєстрована у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно за
№1658809074244 від 01.10.2018 року).

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяль

ності
Під час роботи газонаповнювальної стан

ції відбу.деться створення додаткових робочих
місць (29 поацівниківІ.

Господарська діяльність при експлуатації
гне створить нову базу для' оподаткування і
відповідно збільшення надходжень до бюд
жетів всіх рівнів, у тому числі і до бюджету
смт Замглай.

Будівництво та подальша експлуатація
об'єкта сприятиме розвитку територій смт Замг
лай. якідо цього не використовувалися. розви
тку відповідної інфраструктури. ділової та ін
вестиційної сфери. що сприятиме загальному
розвиткуданої території.

Експлуатація ГНС сприятиме активізації
ринку скрапленого газу. який є більш екологіч
но чистим паливом в порівнянні з рідким мотор
ним паливом {бензином та дизельним пальним/.
відповідно до поліпшення екологічної ситуа
ції вцілому.

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

надземному розташуванні ємностей для збері
гання скрапленого вуrлеводневого газу в період
високих температур навколишнього середови
ща ємності потрібно охолоджувати водою. а це
додатковий вплив на І'рунти та поверхневі води.

щодо територіальної альтернативи І:
- розмір санітарно-захисної зони:
- протипожежні розриви між будівлями та

спору.дами.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист

території за альтернативами: щодо технічної альтерна
тиви І:

Топографо-геодезичні, інженерно-геоло
гічні вишукування у необхідному обсязі згідно
з чинним законодавством. Проектні рішення в
період бу.дівництва та експлуатації забезпечу
ють раціональне використання Фунту, водних
ресурсів, передбачають заходи протидії під
топленню {вертикальне планування території з
відведенням поверхневих вод та стоків з даху}.
просіданню {влаштування під будинками та спо
рудами екранів із ущільненого І'рунту. якісне
ущільнення зворотноїзасипки пазух котлованів
і траншей), активізації інших екзогенних проце
сів, а також охоронні, відновлювальні, захисні
{влаштування вимощень по зовнішньому пери
метру бу.линків і спору.д} та компенсаційні захо
ди (розміщення газонів та зелених насаджень із
наданням необхідних схилів озелененоїповерх
ні для забезпечення стікання води).

Щодо технічної альтернативи 2:
співпадає з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
інженерно-геологічні та геодезичні вишуку-

вання на майданчику будівництва:
організація відведення дощових та талих

вод.
Щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на

довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Можливі впливи планової діяльності (при

бу.дівництві та експлуатації) ГНС на довкілля є:
Повітряне середовище:
Під час будівництва: від забруднюючих ре

човин при роботі спеціалізованої техніки, здій
сненні зварювальних та фарбувальних робіт.

Під час експлуатації: джерела утворення
забру.днюючих речовин - запобіжні клапани на
резервуарах бази зберігання. продувні свічки.
зливні струбцини на залізничній естакаді. зливні
струбцини на постах для наповнення автоцис
терн СВГ під навісом. дизельгенератор (ава- ·
рійний). вентканали, автотранспорт. Очікувані
максимальніприземніконцентраціїзабруднюю
чих речовин на межі нормативної СЗЗ не пере
вищують гранично допустимі концентрації (ГДК
та ОБРДJ з урахуванням Фонового забру.днення
атмосферного повітря.

Водне середовище:

., твемі побvто":і від':од::
- тара пластикова. металева. поліетилено

ва зіпсована некондиційна:
- будівельні відходи {в т.ч. будівельне сміт

тя, відходи демонтажу, відходи бу.дівельних ма
теріалів тощо}:

огарки електродів:
- осад від споруд очистки побутових вод:

осад від спору.д очищення зливових вод:
залишки від очищення фільтр-сепараторів.

Фактично утворені відходи передавати
муться спеціалізованим підприємствам відпо
відно до укладених договорів.

Щодо технічної альтернативи 2:
Джерела та види можливих впливів на до

вкілля співпадають з технічною альтернативою
1, окрім збільшення впливу на повітряне, водне
середовище та ,рунти під час експлуатації {над
земні резервуари в період високих температур
зазнають більшого впливу сонячних променів,
ніж підземні, а це призводить до збільшення
викидів в атмосфе_ру через запобіжні клапани,
резервуари потребують охолодження водою, що
в свою черrу призведе до збільшення впливу на
водне середовище та І'ОунтиJ.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера. джерела та види можливого впливу

на довкілля можливі на території ведення гос
подарськоїдіяльності за адресою: Замглайське
шосе. 2, смт Замглай, Ріпкинський район, Чер
нігівська область.

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

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

планована діяльність належить додругоїка
тегорії видів планованої діяльності та об'єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із
ч.З пункт4 ст.З Закону Укоаїни «noo оцінку впли
ву на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на до
вкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачепле
них держав).

Підстави для оцінки транскордонного впли
ву на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.

плановий обсяг досліджень та рівень дета
лізації інформації. що підлягає включенню до
звіту з ОВД у відповідності зі ст. 6 Закону Украї
ни «про оцінку впливу на довкілля» No2059-VIII
від 23 травня 2017 року.

- Зокрема, планується проводити досліджен
ня впливу на повітряне, водне. геологічне се-

та планованої діяльності. а також взяти участь ~
у громадських слуханнях. Детальніше про про
цедуру громадського обговорення звітуз оцінки
впливу на довкілля бу.де повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд
нення цього повідомлення на офіційному веб
сайті уповноваженого органу громадськість має
право надати уповноваженому органу. зазначе
ному у пункті 15 цього повідомлення. зауважен
ня і пропозиціїдо планованоїдіяльності. обсяrу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції. вка
жіть унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованоїдіяльності
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідом
лення}. Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У оазі отримання таких зауважень і пропо
зицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та
передані суб'єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання/. Особи,
що надають зауваження і пропозиції. своїм під
писом засвідчують свою згоду на обробку їхніх
персональних даних. Суб'єкт господарювання
під час підготовки звіту з оцінки впливу на дов
кілля зобов'язаний врахувати повністю. враху
вати мастково або обrрунтовано відхилити за
уваження і пропозиції громадськості, надані v
процесі громадського обговорення обсяrу до
сліджень та рівня деталізації інформації. що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включа
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованоїдіяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про прова

дження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкшпя-),
що видається
Державною архітектурно-будівельною

інспекцією України
(орган, до повноважень якого належить прийняття

такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла

нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли
ву на довкілля, необхідно надсилати до

Jм!парт~нту агропромисловогорозвитку. -.. •
екології та природних ресурсів ЧернГrівської
обласної державної адміністрації за адресою:
14000, м. Чернігів, проспект ,V,иру, 14, тел.:
(0462) 67-48-72; е-таіІ: deko~st@cg.gov.ua;
контактна особа - Кузнєцов Сергій Олексійович.

(найменування уповноваженого органу, -
поштова адреса, електронна адреса,
номер телефону та контактна особа)

e-mail:despravda@ukr.net,http://issuu.com/desnjnka,www.facebook.com/dvilna Четвер, 19 вересня 2019 g]ji«:E;j:i(ti• 15"



РІПКИНСЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА
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NoЗS
(10016)

До wколи - з комфортом
Початок нового навчального р~жу для Замглайської ЗОШ І-ІІІ ступенів був ознаменований

кількома приємними подіями. Цьогоріч в закладі було проведено капітальний ремонт - старі
вікна та двері замінено на сучасні енергозберігаючі. Тожтепер дітям в школі буде тепло і затишно,
сподівається директор навчального закладу Юлія Джола.

Шановні жителі
Ріпкинщини!

Дорогі ветеР.ани, _уч:15ники Другої
СВІТОВОІ ВІИНИ

та партизанського руху!
Щиро вітаємо всіх вас із 76-річницею вигнання
нацистських окупантів з території Ріпкинщини та Днем
партизанської слави!
Дякуємо ветеранам за перемогу, завдяки якій ми сьогодні
живемо і працюємо. І за те, що вже після фронтів Другої
світової, окроплених кров'ю, та після років окупації
ви відбудували підприємства, школи, лікарні, дороги,
мости, залізницю тавідновили економічний потенціал
Ріпкинщини. Вклоняємося пам'яті загиблих Героїв на
сході України. І дякуємо бійцям, які сьогодні бережуть
суверенітет України. Бажаємо вам міцного здоров'я,
миру, злагоди, втілення у життя найзаповітніших мрій
та найамбітніших задумів, добробуту і впевненості у
щасливому майбутньому Ріпкинщини та всієї України!
Зі святом!

Голова районної
державноїадміністрації
Геннадій ПОЛЯК

Голова районної
ради

Роман ШУПЕЛЬ

В.о.голови районної організації
ветеранів України
Олександр ГОЛІК

Шановні жителі та гості

'



«Життя Полісся», 20 вересня 2019року

ПОВІДОМЛЕННЯ
• • •про плановану діяльшсть, яка ПІДЛЯГає

• • •1'ТОВАРИСТВ~ЧlJ!!!~Рв1~ДУ р!~і~~~~ резервуари протипо-
НІ СТЮ «6удагроенергосервіс» жежного запасу води, протипожежна насосна станція та
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДР- кільцевий водопровід високого тиску з встановленням на
ПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові ньому лафетних стволів та пожежних гідрантів, дизель-ге-
Код ЄДРПОУ - 05388701 нератор, зовнішнє освітлення території, влаштування
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або у проїздів по території з твердим покриттям (бетонне по
разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються па- криття).
спортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) б.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
фізичної особи - підприємця) альтернативами:
інформує про намір провадити плановану діяльність та щодо технічної альтернативи 1:
оцінку ії впливу на довкілля. При дотриманні вимог технологічного регламенту робо-
1.Інформація про суб'єкта господарювання ти ГНС, вплив на навколишнє середовище знаходиться
15005, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Замглай, вул. в межах нормативів чинного законодавства і окремих
Замглайське шосе,2. Тел: 0964301777, 06.86274242. додаткових екологічних обмежень не потребує. Санітар
(місцезнаходження юридичної особи аоо місце проваджен- но-захисна зона газонаповнюваль-тної станції витрима-
ня діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий на.
індекс, адреса, контактний номер телефону) Обмеження планованої діяльності:
2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер- !)Дотримання розмірів СЗЗ,
нативи. 2)Дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне
Планована діяльність, її характеристика. повітря від стаціонарних джерел відповідно до дозволу
Нове будівництво газонаповнювальної станції на території на викиди.
Замглайської селищної ради Ріпкинського району Черні- 3) Прямий вплив на грунт, поверхневі та підземні води
гівської області (за межами населеного пункту) передбачає - відсутній.
прийом скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), що надхо- 4)Акустичне забруднення - допустимий рівень шуму.
дить залізничним і автомобільним транспортом, зберіган- 5)Безпечна експлуатація відповідно до діючих в Україні
ня його в резервуарах-сховищах і відвантаження спожи- нормативних документів, інструкцій з експлуатації, тех
вачам в автоцистерни-пропановози. Максимальна річна нологічних регламентів.
потужність - 70000 тон/рік. Термін експлуатації об'єкту 20 6)Відповідну структуру керування, кваліфікацію обслу-
років. говуючого персоналу.
Технічна альтернатива 1. ?)Постійний контроль у процесі експлуатації за всією
Діяльність ГНС передбачає прийом СВГ, що надходить діяльністю по забезпеченню екологічних вимог.
залізничним і автомобільним транспортом, зберігання щодо технічної альтернативи 2:
скрапленого вуглеводневого газу в підземній базі зберіган- Екологічні та інші обмеження планової діяльності тех
ня та відвантаження СВГ споживачам в автоцистерни-про- нічної альтернативи 2 співпадають з технічною альтер
пановози при сприянні постів наповнення скрапленого нативою І крім пунктів 2 та 3. Зокрема при надземному
вуглеводневого газу за допомогою насосів та компресорів. розташуванні ємностей для зберігання скрапленого ву-
Технічна альтернатива 2. глеводневого газу на них (згідно вимог ДБН В.2.5-20:2018)
Розміщення на ГНС надземної бази зберігання СВГ з ана- повинно бути 4 запобіжні клапани (на ємностях з підзем
логічною інфраструктурою. Однак дана альтернатива не ним розташуванням резервуарів - 2 запобіжні клапани),
можлива так як в даному випадку не будуть витримані нор- що в свою чергу збільшує кількість викидів в атмосферне
мативні відстані від надземної бази зберігання до сусідніх повітря. Також при надземному розташуванні ємностей
будівель і споруд згідно ДБН В.2.5-20:2018. для зберігання скрапленого вуглеводневого газу в період
'ГPvujuta а тгьт-егтия-т-и ва 1 Р гпггимя ггьним вяпіянтом ІТ/ТЯ по- ВИСОКИХ Температур НаВК0ЛИШНЬ0Г0 СереДОВИЩа ЄМНОСТі

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

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованоїдіяльності

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версйзазначається

су&'єктом господарювання)
Водне середовище:
На період будівництва:
- для санітарно-побутових і службових потреб використо
вують тимчасові пересувні приміщення. Водопостачання -
привозна вода, каналізування - встановлення біотуалетів
у відповідності до розробленого «Проекту організації бу
дівництва».
На період експлуатації:
- водопостачання - привозна вода.
- каналізування - побутових стічних вод до станції очистки
господарсько-побутових стоків з подальшим вивезенням
залишків від очищення (осаду) спеціалізованою організа
цією, яка має ліцензію на виконання даного виду робіт, по
верхневих - до станції очистки дощових вод.
Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається.
Потенційних джерел забруднення підземних та поверхне
вих вод від планованої діяльності не передбачається.
Грунт:
На період будівництва: грунти, що виймаються при влашту
ванні фундаментів - використовуються на підсипку та пла
нування території.
При експлуатації: негативний вплив на грунт не очікується
за рахунок запланованих охоронних заходів: всі покрит
тя на території передбачені бетонні, покриття тротуарних
доріжок з плитки. Розробка родючого шару грунту при бу
дівництві та експлуатації не передбачається.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти:
Передбачувана діяльність не матиме негативного впливу
на рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. В
проекті передбачено розроблення плану благоустрою та
озеленення території.
Території ПЗФ у межах проммайданчика та його СЗЗ від
сутні.
Соціальне середовище (населення):
Планова діяльність ГНС (при будівництві та експлуатації)
буде мати позитивний вплив на місцеву економіку, в тому

. . --- ~-·----------
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можлива так як в даному випадку не будуть витримані нор
мативні відстані від надземної бази зберігання до сусідніх
будівель і споруд згідно ДБН В.2.5-20;2018.
Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для ро
боти ГНС з підземним розміщенням резервуарного парку
заданого об181єму, споруд та обладнання, що пов181язані єди
ною технологічною схемою, а також розмірами та конфігу
рацією ділянки землеволодіння, найбільш ефективною як з
економічної, так і з технологічної та екологічної точок зору
для безпечного прийому, зберігання та відпуску скраплено
го вуглеводневого газу.
З.Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності; територіальна
альтернатива 1.
Територія Замглайської селищної ради Ріпкинського райо
ну Чернігівської області (за межами населеного пункту), ка
дастровий номер земельної ділянки 7424455700;02;001;0050.
Площа ділянки будівництва становить 4,0922 га ( договір
оренди землі від 28 вересня 2018 року, зареєстрована у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №
1658809074244 від 01.10.2018 року).
Місце провадження планованої діяльності; територіальна
альтернатива 2.
Не розглядається.
4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Під час роботи газонаповнювальної станції відбудеться
створення додаткових робочих місць (29 працівників).
Господарська діяльність при експлуатації ГНС створить
нову базу для оподаткування і відповідно збільшення над
ходжень до бюджетів всіх рівнів, в тому числі і до бюджету
смт Замrлай.
Будівництво та подальша експлуатація об'єкту сприятиме
розвитку територій смт Замrлай, які до цього не використо-

- вувалися, розвитку відповідної інфраструктури, ділової та
інвестиційної сфери, що сприятиме загальному розвитку
даної території. ,
Експлуатація ГНС сприятиме активізації ринку скра
пленого газу, який є більш екологічно чистим паливом в
порівнянні з рідким моторним паливом (бензином та ди
зельним пальним), відповідно до поліпшення екологічної
ситуації вцілому.
5.Заrальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
ГНС, що передбачається до будівництва складається з слі
дуючих будівель і споруд; одностороння зливна залізнична
естакада (на 5 постів), база зберігання СВГ (20 ємностей
по 100 мЗ), насосно-компресорне відділення, пости нали
ву скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни і зливу
газу з автоцистерн (4 пости), пости перевантаження авто
цистерн СВГ під навісом (4 пости), проміжні технологічні
резервуари парової фази СВГ, адміністративно-побутовий
корпус, автомобільні ваги, залізничні ваги, площадка для
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що в свою чергу збільшує кількість викидів в атмосферне
повітря. Також при надземному розташуванні ємностей
для зберігання скрапленого вуглеводневого газу в період
високих температур навколишнього середовища ємності
потрібно охолоджувати водою, а це додатковий вплив на
грунти та поверхневі води.
щодо територіальної альтернативи 1;
- розмір санітарно-захисної зони;
- протипожежні _розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2;
Не розглядається.
?.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист тери
торії за альтернативами; щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування
у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Про
ектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпе
чують раціональне використання грунту, водних ресурсів,
передбачають заходи проти-ідії підтопленню (вертикальне
планування території з відведенням поверхневих вод та
стоків з даху), просіданню (влаштування під будинками
та спорудами екранів із ущільненого грунту, якісне ущіль
нення зворотної засипки пазух котлованів і траншей),
активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні,
відновлювальні, захисні (влаштування вимощень по зов
нішньому периметру будинків і споруд) та компенсаційні
заходи (розміщення газонів та зелених насаджень із надан
ням необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпе
чення стікання води).
щодо технічної альтернативи 2:
співпадає з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
-інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на май
данчику будівництва;
-організація відведення дощових та талих вод.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
В.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві та
експлуатації) ГНС на довкілля є:
Повітряне середовище:
Під час будівництва: від забруднюючих речовин при ро

боті спеціалізованої техніки, здійсненні зварювальних та
фарбувальних робіт.
Під час експлуатації: джерела утворення забруднюючих ре
човин - запобіжні клапани на резервуарах бази зберігання,
продувні свічки, зливні струбцини на залізничній естакаді,
зливні струбцини на постах для наповнення автоцистерн
СВГ під навісом, дизельгенератор (аварійний), вентканали,
автотранспорт. Очікувані максимальні приземні концен
трації забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ
не перевищують гран~чно допустимі концентрації (ГДК та
ОБРД) з урахуванням фонового забруднення атмосферно
го повітря.

сутні.
Соціальне середовище (населення):
Планова діяльність ГНС (при будівництві та експлуатації)
буде мати позитивний вплив на місцеву економіку, в тому
числі залучення інвестицій, податкових надходжень.
Навколишнє техногенне середовище:
Негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сіль
ськогосподарські об'єкти, наземні та підземні споруди, со
ціальну організацію території, пам'ятки культури, архітек
тури, історії та інші елементи техногенного середовища під
час експлуатації проектованого об'єкта відсутній.
Поводження звідходами:
При виконанні будівельно-монтажних робіт та експлуата
ції підприємства передбачено утворення наступних видів
відходів:
- тверді побутові відходи;
- тара пластикова, металева, поліетиленова зіпсована не-
кондиційна;
- будівельні відходи (в т.ч. будівельне сміття, відходи де
монтажу, відходи будівельних матеріалів тощо);
- огарки електродів;
- осад від споруд очистки побутових вод;
- осад від споруд очищення зливових вод;
- залишки від очищення фільтр-сепараторів.
Фактично утворені відходи передаватимуться спеціалізо
ваним підприємствам відповідно до укладених договорів.
щодо технічної альтернативи 2:
Джерела та види можливих впливів на довкілля співпа
дають з технічною альтернативою І окрім збільшення
впливу на повітряне, водне середовище та грунти під час
експлуатації (надземні резервуари в період високих тем
ператур зазнають більшого впливу сонячних променів
ніж підземні, а це призводить до збільшення викидів в
атмосферу через запобіжні клапани, резервуари потре
бують охолодження водою, що в свою чергу призведе до
збільшення впливу на водне середовище та грунти).
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
можливі на території ведення господарської діяльності за
адресою: Замглайське шосе, 2, смт Замrлай, Ріпкинський
район, Чернігівська область.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9.Належність планованої діяльності до першої чи дру
гої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті З
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
Планована діяльність належить до другої категорії видів
планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно із ч.3 пункт 4 ст.З Закону України "Про оцінку впливу
на довкілля".
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Телефонні номери рекламного відДілу: (0462) 67-79-74, 97-38-40
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)

№20198144310
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля

планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

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

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пунк
ті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахуван
ня зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Буріння і облаштування водозабірної артезіанської свердлови

ни з підземних вод водоносного горизонту відкладів бучацької се
рії еоцену, з метою забезпечення водопостачання виробничих та
господарсько-побутових потреб підприємства АТ «Будіндустрія• в
м. Чернігів, за адресою вул. Індустріальна, 11. Проектна глибина
свердловини 97 м, проектний дебіт свердловини 15м•/год, продук
тивність свердловини 12Ом3~

2. Суб'єкт господарювання
..

Акціонерне товариство «Будіндустрія• в подальшому по текс
ту скорочено АТ «Будіндустрія•. юридична адреса: 14001. Чернігів
ська область. м. Чернігів. вул. Індустріальна. 11. тел./факс: 10462)
65-38-00. ЄДРПОУ 01349644.

З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро
мадського обговорення

департамент екології та природних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації. 14000. м. Чернігів, пр. Миру 14.
тел. +ЗВ /0462) 67-79-14. електронна пошта: deko post@cg.gov.ua,
контактна особа - Кузнецов Сергій Олексійович.

4. Процедура прийняття рішення про провадження плано
ваноїдіяльності та орган, який розглядатиме результати оцін
ки впливу на довкілля

1. дозвіл на виконання будівельних робіт. що вилається Управлін
ням державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській обл.

2. Дозвіл на спеціальне водокористування, шо вилається дер
жавним агентством водних ресурсів Украіни.

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

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

Протягом усього строку громадського обговорення громад
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції. які,
на іі думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності іх об
(рунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмо
вій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час гро
мадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
11.10.2019 року о 14:00 годині в приміщенні - зал засідань адміні

стративної будівлі Акціонерного товариства «Будіндустрія• за адре
сою: 14001, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Індустріальна. 11.

б. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншоїдоступної інформаціїщодо плано
ваноїдіяльності

департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облас
ної державної адміністрації. 14000, м. Чернігів. пр. Миру, 14. тел. +ЗВ
/0462) 67-79-14. електронна пошта: deko post@cg.gov.ua контактна
особа - Кузнецов Сергій Олексійович.

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

департамент екології та природних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації 14000 м. Чернігів. пр. Миру. 14. +38
10462) 67-79-14, електронна пошта: deko post@cg.gov.ua контактна
особа - Кузнецов Сергій Олексійович. 1

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль
ності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 84
аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до
вкілля та іншоїдодаткової інформації (відмінне від приміщен
ня, зазначеного у пункті б цього оголошення), а також час, з
якого громадськість може ознайомитися з ними

Акціонерне товариство «Будіндустрія»,за адресою: 14001. Чер
нігівська область. м. Чернігів. вул. Індустріальна. 11.

Контактна особа - Мунтянов Станіслав Григорович.
Телефон (095) 27-27-300.

Спартакіада дяя сильних духом
Всеукраїнська спартакіада «Сила

духу» проводиться з метою підтримки у
потерпілих внаслідок нещасних випад
ків на виробництві та професійних захво
рювань, цілеспрямованості у подолан
ні особистих фізичних меж:, реабілітації
засобами фізичної культури і спорту для
подальшоїадаптаціїу суспільство, залу
чення органів Qиконавчоївлади та місце
вого самоврядування, громадськості до
вирішення проблем громадян з обмеже
ними можливостями.

Фінальні змагання VII Всеукраїнської
спартакіади проводились з 18 по 20 верес
ня 2018 року на базі спортивного комплексу
«Юність» (м. Ужгород) з 6 видів спорту: арм-
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У період проведення спартакіади та під
час церемонії її закриття 20 вересня немож
ливо було бути байдужими, дивлячись на
учасників та переможців змагань, які. незва
жаючи на певні вади адоров'я, силою духу
боролися за перемогу.

Команду Чернігівської області предста
вили: з армспорту - Володимир Лисенко
(Городнянський район) та Сергій Воробей
(Сновський район); з гирьового спорту - Ми
кола Журавель (сел. Батурин) та Олександр
Масіч (Менський район); з дартсу - Людми
ла Марукова та Микола Будько (м. Чернігів);
з бомбаскету - Надія Христюк і Микола Тка
ченко (м. Чернігів); з настільного тенісу - Вік
торія Сак (м. Прилуки) та Володимир Осипець
, ••- .. -\. - --·-·-:- "----·~····-- г_, .. , ,,.. •• ..,,.

ТОВ «Чернігів-Вторкольормет•
ЗАnРОШУЄдля сп,вnРАЦІ
підприємства. орrанізації та приватних осіб
1W::a:W»-&.W#=s8 W F-.1

КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ТА
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

БРУХТ алюмінію/міді/бронзи
латуні/свинця/акумуляторні
батареї, стружка всіх видів

м. Черніrів, ву:П. &орисенка, 47
теn. 970-226

(093)725-23-09 _ _@

-:; Уточнення
У газеті «Деснянка» №38 від

19.09.2019 року в повідомленні Това
риства з обмеженою відповідальністю
«Будагроенергосервіс» про планову
діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля п. 15 читати в новій ре
дакції: «Департамент екології та
природних ресурсів Чернігівської
обласноїдержавноїадміністрації».

частнь1е ооьявпеиии прииимаем TOJlbHO НА НVПОНЕ!
Обьявления в номер - до 17:00 nонеде_!Іьника. Количество слов в vб-ья;лении - НЕ БОЛЕЕ 10!

ВНИМАНИЕ! Кумю



РІПКИНСЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА
заснована у 1932 році

8

електронна адреса:
gp. ripry@gmai[сот

П'ятниця,
27вересня
2019 року

No39
(10017)
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Золотої осінньої пори пам'ять нас
знову повертаєу минуле, у вікопомні,
буремні, трагічні й героїчні і водно
часрадісні події 76-річної давнини.
Саме у вересні далекого 1943-го року,
з важкими боями, тисячами пройде-

них нелегких доріг і позаду звільне
ними сотнями сіл і міст чернігівсь
кого краю й української землі, було
остаточно вигнано нацистських
окупантів з рідної Ріпкинщини. Той
подвиг наших дідів не меркнеу серцях

прийдешніх поколінь.
Минулої суботи зранку на святко
во вбраній центральній площі Ріпок
зібралися представники трудових
колективів, школярі, керівництво
району і селища, мешканці і гості

·~вітаємо!
За сумліийу працю, активну tромадськудіюЇьиіць т~ з н~rоди
свята Дня села Неданчичі nочесною rрам6то~ райо.ttи<>і ради
наrороджев:щ .· . ·
Козе11 Оnеву Івавіsву - завід:ую'іу НеД,).нчи~-коr~ ФJІ. '" ,.. 4

' "'алендар 1

130 вересня (понеділок)- Всеукраїнський день бібліотек. Міжнарод
ий день перекладача. День усиновлення. Мучениць Віри, Надії,
юбові та матері їхньої Софії.

1 жовтня (вівторок) - Міжнародний день музики. Міжнародний
ень людей похилого віку. День ветерана. День геронтолога.
жовтня (середа) - Міжнародний день соціального педагога. Між
ародний день ненасильства.
жовтня (п'ятниця) - Всесвітній день посмішки. Всесвітній день
варин.

iS жовтня (субота) - Всесвітній день вчителя. День працівників кар-
ого розшуку. День міста Запоріжжя. День міста Чернівці.
жовтня (неділя) - День працівників освіти. День міста Ужгород.

итаите у номері:
- Відзначили 76-річницю вигнання нацистських окупантів з

айону - 1 стор. ·
- Меншає корів, а молокопродукція дорожчає;

орогі іноземні ліки можна буде замінити дешевшими віт-
изняними;
ворих на кір може побільшати - 2 стор.

- Як у Ріпках відзначили День селища - З стор.
- Із спортом дружити - дужими бути - 5 стор.
- Пожежа у Губарях призвела до загибелі двох людей;

е можна отримати безоплатну юридичну допомогу - 7 стор.
- У Вербичах екстрені служби провели пізнавальну акцію;

ІСканворд - 8 стор.

рогноз погоди в
27 вересня (пт) +14 +5
28 вересня (сб) +16 +7,

ОЩ

шках

І



__ кість, перевірена часом. Недорого.
'ел. (067) 944-1Ю-17.

coknaplas.com

ВІКНА, ДВЕРІ від майара -Є-вгенія
Петровича.

Виїзд і доставка по району - безкоштовні.
НЕДОРОГО!

Тел.: (098) 825-45-50, (093) 440-74-74,
(050) 882-54-45.

Натяжні стелі. Вікна. Балкони .
цвері.

Виїзд по району- безкоштовно! Тел.: (063)
250-74-20, (068) 003-88-02, (066) 285-51-00.

Яна.

трачений військовий квиток серії НО №
754188, виданий 20 червня 1995 р. Ріп
инський військовим комісаріатом на ім'я
авленка Миколи Петровича, вважати
едійсним.

ПЛІО
КУІ 1J І Ю )\0110101

НИНІ И, коив. плят НА вщгошвлю.
Тел.: (063) 873-93-55, (096) 486-67- 1 3.

\... J.'\./1YVLDAOt.a, DJІJ.. А..І.v.оа, ..t.a, .1&yv&n;1.v1v.i. &J •..._•••• ,.'-'а&

дарних днів з моменту виходу оголошення.
Пропозиції подаються у письмовій формі.
Більш детальна інформація за телефонами:
Клубівська сільська рада - (04641) 4-11-23.
ФОП Овдієнко В.О. - (066) 525-46-58.

о здепать зтоrо - нельзя.
рости,прости,прости,
то не смогли тебя спасти.
ебединьтм пухом Тебе Земля, а Душе Твоей - вечньій покой и Царство Небесное.
,обр.ь1е люди! Все, кто знал и помнит Николая Григорьевича, помяните его до

,рь1м словом и тихой молитвой.

Закуповуємо ВРХ, телят, коней, свиней.
ДорІз цІлодобовоІ Телят н,1 нІдrодІвлю.

Тел.: (093) 585-85-93, (096) 246-05 03. •

Куплю телят, корів, коней, свиней.
Телят на відгодівлю.

Тел.: (098) 239-51-12,
(063) 124-50-98,
(098) 369-90-79.

ПРОДАМ тюковану солому (квадрати
120 кг, доставка), тел.: (066) 221-23-81, (073
159-79-46, трактор ЮМЗ-6 (велика кабіна, у
відмінному стані), одновісний причіп, 2 х 2,5

jновий, тел.: (050) 204-41-88, (068) 070-69-14.

точненнях
о повідомлення про планову діяльність,
ка підлягає оцінці впливу на довкіллі
овариства з обмеженою відповідальні
тю «Будагроенергосервіс» (надрукован
№ 38 від 20 вересня 2019 року в газет·

«Життя Полісся»).
.ункг 15 Повідомлення слід читати такі

«Усі зауваження і пропозиції громадсь
ості до планової діяльності, обсягу до
ліджень та рівня деталізації інформації

що підлягає включенню до звіту з оцінк
впливу на довкілля, необхідно надсилати
\О Ht"11up·riн,1t-11·1· t-1<011m·iї 'І'ІІ 11рирО/\ІІИ

,Pt-t ур~ 111 'Іt·1н1і1·І1н:1,kо'{ оt»ІІіІt 1юї дер
авиої адміністрації за адресою: 14000
. Чернігів, проспект Миру, 14, тел.:

(0462) 67-48-72; ... » і далі - за текстом.

Вечно скорбящие жена, дети, внуки.

Пожежа призвела
загибелі двоє людей

20 вересня о 07:50 до Служби порятунку "101" у Ріпкинському районі надійшло пові
домлення про пожежу житлового будинку в селі Губарі, що за 29 кілометрів від рай
онного центру.
За викликом на місце події прибуло відділення б-го Державного пожежно-рятуваль
ного підрозділу смт Любеч Уиравліпня ДСНС України у Чернігівській області. На
той момент у помешкаппі спостерігалося щільне задимлення і горіння. Вогнеборці
о OR:32 пожежу 1юка11і:1у11а11и, а о 08:55 остаточно ліквідували. Під час гасіння ряту
на111,11и1<.и 11и1111и11и II бу11и11kу тіна '16 рі'ІІІОІ'О господаря помешкання та його 28-річ
ного знайомого з Ічнянського району, які, ймовірно, отруїпись чадним газом.
Причиною трагедії послужило порушення правил пожежної безпеки при експлуата-
11їі 11,11рінан1,1юї 11t·•1i. Вогнем 110111кщ1жt•110 речі домаппгього вжитку.

г
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ДО УВАГИ
тгомхдян:

Щоденно з понеділка по п'ятницю з 09.00
до 18.00 проводиться прийом громадян
відділом "Ріпкинське бюро правової до
помоги" Чернігівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
ПОСЛУГИ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМО
ГИ:
- надання безоплатної первинної правової

-ДЩІQl!ЮГІLі.нада.ШІЯ Щ№ВОВИХ кшкульта-

цій, роз'яснень, складення заяв, скарг правового характеру тощо); Ї
- забезпечення доступу до надання безоплатної вторинної правової
допомоги; І
(складення документів процесуального характеру, представництво
інтересів клієнтів в судах, органах державної влади, правоохоронні
органах);
- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції
України. j
Усі бажаючі отримати безоплатні правові консультації з сімейних
житлових, соціальних, спадкових, пенсійних, трудових, цивільних та
інших питань можуть звернутись І
за адресою: смт Ріпки, вул. Попудренка, буд. 8А.
Довідки за телефонами: (04641) 2-13-67, (04641) 2-19-12
ВСІ ПРАВОВІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМиj
ЮРИСТАМИ БЕЗОПЛАТНО
Єдиний телефонний номер системи БПД: 0-800-213-103_ _ _J

Відкритий чемпіонат Чернігівського району з футболу
XIV тур: «Штурм» - ФК «Олімпію> (М.Коцюбинське)- 2:1. Голи: Сергій Примоченко-2; «Дніпро» (Мньов) - ФСК
«Замглай» - 0:3. Голи: Олександр Железняк, Максим Денисенко, Владислав Кисляков. ФК «Славутич» - «Кера» (Лу
кашівка) - 1:5; «Свишень» (Кувечичі) - «Креатив» (Клочків) - 3:0;
ФК «Опишівка» - ФК «Хвиля» (Киїнка)- 1:1; ФК «Смолянка» - ФК «Красне» - 9:0. XV тур: ФК «Хвиля» - «Штурм»
-2:1: Гол: Сергій Примоченко; ФСК «Замглай» - ФК «Смолянка» - 0:7; «Креатив» - ФК «Славутич» - 5:1; ФК «Олім
пік» - «Свишень» - 3:5; ФК «Красне» - ФК «Опишівка» - 0:3; «Кера» - «Дніпро»- 6:2.
XVI тур: «Штурм» - ФК» Красне» - 6:3. Голи: Сергій Примоченко, Денис Мойсеєнко, Олександр Борздий, Євген Іва
нов, Артем Кудрик -2. ФСК «Замглай» - «Кера» - 1:4: Гол: Максим Бачурний; ФК «Славутич» - ФК «Олімпію, - 3:4;--- - ·--J- - . •.• .•.•. . ~, 1.,1

Поблизу Олешні
натрапили на снаряд

На небезпечну знахідку на відКР!-1Тій ~ісцевос;ті поблизу с. Опешня
натрапили на минулому тижні місцеві жител,, про що повідомили
рятувальників. Нею, вия~ив~vя артилерійський снаряд калібром 152
мм часів Дgуго1 свповоі війни.Того ж дня групою гнротехннних
робіт авар1ино-рятувального загону спецпризначення обласного
Управління ДСКС вибухонебезпечний предмет було знищено.

Заn.рацю8а8 оно8лений суn.ермаркем



АКТ
І

20.09.2019 року смт. Замглай

Ми, представник ТОВ" Будагроенергосервіс" Копич О.О. та
представник Замглайської селищної ради, Замглайський селищний голова
Красківський О.С. склали цей акт про те, що нами розміщено на офіційній
дошці оголошень Замглайської селищної ради повідомлення про планову
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ
,, Будагроенергосервіс " для будівництва газонаповнювальної станції,
призначеної для прийому зрідженого вуглеводневого газу ( З:ВГ ).

. '

Акт підписали: Копич О.О.

Красківський О.С.

і.
1;-J
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«Будуйте завод
у нас!» -
голова ОДА запрошує
на Чернігівщину
автогігант Volkswagen

Стор. 2

• ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ

Світлана
Федорова -

uзаслужении
•працівник

• ••сошальноі
сфери України!
Голові правління Чернігівського
міського громадського об'єднання
інвалідів «Шанс» Світлані Федоро
вій присвоєно почесне звання «За
служений працівник соціальної_...•... v---···...•.... "--- --- -•-----

Оренда,
а не продаж

Стор. 3

•· • СЛУЖБА ЧЕРЕЗ ДРУЖБУ

«Високий
блондин
у чорному
черевику»

• БРАКОНЬЄРСТВО

На Борзнянщині
застрелили

лося
2 листопада, саме цього дня
розпочався сезон полювання на
хутрових звірів (бобра, зайця
русака, лисицю, єнотоподібно
го собаку, вовка}, в районі села
Омбиш (це угіддя ДП «Борзнян
ський пісгосп») виявили тіло вби
того молодого самця лося. Вік
тварини - 2,5 року.

- Місцеві бачили в болоті трьох ло
сів, яких гнали мисливські собаки. Через
деякий час пролунали постріли, а ще
за кілька хвилин показався поранений
самець, з грудей якого юшилась кров,
- написав на своїй сторінці у Фейсбуці
громадський екоактивіст Віталій Наза
ренко, уродженець Борзнянщини.



Телефонні номери рекламного _відділу: (0462) 67-79-74, 97-38-40
V-- (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)
20199254560

(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 обго

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля планованоі
діяльності, зазначеноі у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованоі діяльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво газонаповнювальної стан

ції на терктор,їЗамглайськоїселищноїради Ріп
кинського району Чернігівськоїобласті (за межа
ми населеного пункту) (КоригуваннfІ) передбачає
прийом зрідженого вутлеводневого газу (ЗВГ), що
надходитьзалізннчним іавтомобільним транспор
том, зберіганн• його в резервуарах-сховищах і
віАвантаженнfІ споживачам в автоцнсrе1»1и-про
пановози. Максимальнарічна потужність - 70000
тон/рік. Термін експлуатації об'єкта 20 років. Рік
введенн• в експлуатацію гне 2020р.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності, потужність, довжина, площа, обсяг

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб'єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю

«Будагроенергосервіс», код ЄДРПОУ- 05388701
(повне найменування юридичної особи, код зrідно з ЄДРПОУ

або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відпо

відному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
Україна, 15005, Чернігівська обл., Ріпкннський

р-н, смт Замглай, вул. Замглайське шосе, 2. Тел:
0964301777, 0686274242.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс,

адреса), контактний номер телефону)
З. Уповноважений орган, який забезпечує прове

дення громадського обговорення
Департамент еколопї та природних ресурсів

Чернігівськоїобласноїдержавноїадміністращїза
адресою: 14000, м.Черніrів. проспект Миру. 14,
rел.: (0462) 67-48-72; е-таіІ: deko post@cg.gov.ua;
контактна особа - Кузнєцов Сергій Олексійович.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про проваджен
ня планованоі діяльності та орган, який розглядатиме
оезvльтати оuінки RППИRv ,.,, поякіпп

оголошення (зазначається у назві оголошення) та на
дання громадськості доступудо звіту з оцінки впливу
надовкілля та іншоідодатковоі інформаціі, визначеноі
суб'єктом господарювання, що передається для ви
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово
рення громадськість має право подавати будь-які за
уваження або пропозиціі, які, на іі думку, стосуються
планованоі діяльності, без необхідності іх обгрунгу
вання. Зауваження та пропозиції можуть подаватися
в письмовій формі (у тому числі в електронному ви
гляді) та усно під час громадських слухань із внесен
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
26листопада 2019р. о 14.00в приміщенніЗа·

мглайськоі селищної радн, за адресою: 15005,
Чернігівська обл., Ріпкннськнй р-н, смт Замглай,
пр. Заводський, t.

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

Громадські слухання (другі) відбудуться непе
редбачено

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

6. Уповноважений центральний орган абоуповно
важений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншоідоступної
інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівськоїобласноїдержавноїадміністращ, за
адресою: 14000, м.Черніrів, проспект Миру. 14,
тел.: (0462167-48-72; е-таіІ: deko post@cq.qov.ua;
контактна особа - Кузнєцов Сергій Олексійович.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно
важений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки надання заува
жень і пропозицій

Департамент еколопї та природних ресурсів
Чернігівськоїобласноїдержавноїадміністраціїза
адресою: 14000, м.Черніrів, проспект Миру. 14,
rел.: (0462167-48-72: е-таіІ: deko post@cg.qov.ua;
контактна особа - Кузнєцов Сергій Олексійович.

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

Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначе
ного в абзаці ЩJуrому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова
ноі діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованоі діяль
ності на 212 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості)

(зазначити іншу еколоrічну інформацію, що стосується
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншоі додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього огопо-,, .,.., , •.•..... ,. ~ .......•... -··--- ---- ----· .

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ - 10 НО.НБР.Я в 9:00
НARVARD MEDICAL КИЕВ

ЦЕНТР НЕМЕЦКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
J'СТРАШІІОТ БЕЗ ОПЕРАЦИИ, БЕЗ КРОВИ, ПРОКОЛА, БОJІИ

Толt1ко с гарантvеtі v бе:1 рецvдvвов
АДЕНОМЬІ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЬІ, С КАТЕТОРОМ!, КАМНИ В ПОЧКАХ,

ЖЕЛЧНОМ, МОЧЕВОМ ПУЗЬІРЯХ, МИОМЬІ, 306, ОСТЕОПОРОЗ, ПОЛИКИСТОЗ
ПОЧЕК, ШУМ В ГОЛОВЕ, ПСОРИАЗ С ИЗЛЕЧЕНИЕМ, САХАРНЬІЙ ДИАБЕТ,

ЗАБОЛЕВАНИЯСУСТАВОВ,ПОЗВОНОЧНИКА,ТРОФЯЗВЬІ
harvardmedical.com.ua

С ПРОВЕРКОЙ ПО УЗИ ДО И ПОСЛЕ
Готель «ПРИДЕСНЯНСКИЙ», конференц-зал, ул. Шевченко, 99-а.
Запись и стоимость: т. 063-643-30-94, консультация - 300 грн

10 ноября в 9:00.
самолечение 11редитваwему здоровью. -- ЛицензияМОJ N"AE 638497от\lб.03.2015 .....,
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАПЬНИЙ ОПЕРАТОР
З ПРОДАЖУ МІНІТРАКТОРІВ

м. Чернігів,
вул. Промислова 15

- мототрактори
- мінітрактори

-трактори
- навісне обладнання

- безкоштовна доставка(098) 650 50 зо
(063) 650 50 зо

• лізинг кредит
Ми на FACEBOOK: @MiniAgro2000

www.miniagro.com.ua

НЕдвижимопь
ПJ)ОдаМ

Дом в nгт Березна
Менского р-на (дере
вяннь~й, газ, печь, 15
соток). Цена - 85 гьш.
грн. Торг. Тел.
(050) 936-18-13.

Дачу в Чернигове в
р-не Старой По
~усовки_ (~ сотки,_.

Корову. Тел.:
(096) 230-09-58,
(063) 922- 94-26.

Крольчат пороць
фландр (великан),
возраст З месяца.
Цена 250 грн.
Тел. (098) 288-32-21.

Недорого дойнь~х коа,
цена - от 800 грн/
голова; козочек и
козликов на мяса
и содержание; ка
чественную брь,нзу
из козячего мало-

артериального дав
ления; злектробрит
ву «Харьков». Тел.
3-71-14.

Ль~жи (1,8 и 1,9 м),
новве, беговве,
деревянньв.
Тел.: 93-06-60,
(063) 453-90-82.

Запчасти на автомо
биль ВАЗ-2106, АКБ
б/у, балонь, газовве
бьповвв, большие.

ТОВ "Черніrів-Вторкольормет»
ЗАnРОШУєдля сп,вnРАЦІ
пщприємства,о'rнізаціі т прнватннх осіб

: JP:..:ii.VJ -~7.-...:іі W. r'-1

КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ТА
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

БРУХТ алюмінію/міді/бронзи
латуні/свинця/акумуляторні
батареї, стружка всіх видів
А •

м. Чернігів, вул. &орисенка, 47
теn. 970-226

(093)725-23-09

300 КГ СТОЛОВОЙ ТЬІКВЬІ.
Сорта: Голосеменная,

ВІКНА і ДВЕРІ від
майстра. Швидко,



введення в експлуатацію гне2020р.
(загальні технічні харвктервстики, у тому числі параметри
планованої діяльності, потужність, довжина, площа, обсяг

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб'єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю

«Будагроенерrосервіс», код ЄДРПОУ- 05388701
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ

або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відпо

відному контролюючому органу і мають відміn:у у паспорті),
Україна, 15005, Черніrівська обл., Ріпкинський

р-н, смт Замглай, вул. Замглайське шосе, 2. Тел:
0964301777, 0686274242.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс,

адреса), контактний номер телефону)
З. Уповноважений орган, який забезпечує прове

дення громадського обговорення
департамент еколопї та природних ресурсів

Черніrівської обласноїдержавноїадміністрашїза
адресою: 14000. м.Чернігів. проспект Миру. 14.
тел.: (0462167-48-72; е-таіІ: deko post@cg.qov.ua;
контактна особа - Кузнєцов Серrій Олексійович.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)

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

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що
видаєтьс•Державною архітектурно-будівельною
інспекцією України, відповіднодо Закону.)'краіни
«Про регулювання містобудівноїдіІІЛьності», По
рядку виконанн• підготовчих та будівельних ро
біт, затвердженого Постановою КабінетуМіністрів
України від 13.04.2011 №466.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган,
уповноважений його видавати, нормативний документ,

що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього

Черніrівськоїобласноїдержавноїадміністраш1за
адресою: 14000, м.Черніrів. проспект Миру. 14.
тел.: (0462167-48-72; е-таіІ: deko post@cg.qov.ua:
контаКПІа особа - Кузнєцов Сергій Олексійович.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно
важений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки надання заува
жень і пропозицій

Департамент еколопї та природних ресурсів
Черніrівськоїобласноїдержавноїадміністрації за
адресою: 14000, м.Черніrів. проспект Миру. 14,
тел.: (0462167-48-72: е-таіІ: deko post@cg.qov.ua:
конrаКПІа особа - Кузнєцов Сергій Олексійович.

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

Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначе
ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова
ної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль
ності на 212 аркушах.

(зааначигк усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується
планованої діяльності)

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будагроенергосервіс», за адресою: вул. Зам
глайське шосе, 2, смт Замглай, Ріпкинськиіі р-н,
Чернігівська обл.. Тел: 0964301777, 0686274242.
Ознаііомиrись зі •Звітом з оцінки впливу на дов
кілл•• можна з 08.11.2019 р. з 9.00 до 17.00. Кон
таКПІа особа - Копич Олександр Олексійович.

Замглайська селищна рада, за адресою:
15005, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт
Замглай, пр. Заводський, 1. КонтаКПІітелефони:
04641-40239, 04641-40330. Ознаііомиrисьзі «Зві
томзоцінки впливунадовкілля• можна в прийомні
години установи з 08.11.2019 р.

(найменуваНJ<я підприємства, установи, організаціі,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може

ознайомитися з документами, контактна особа)

Часник як профіnактичний та nікуваnьний засіб
Батьківщиною часнику називають Китай. З давніх давен

він вважається дуже корисною рослиною. Властивості час
нику були описані ще в сиву давнину. За допомогою цього
корисного овочу можна здійснювати профілактику та ліку
вати не тільки нежить, грип, а й інші небезпечні хвороби, він
служить прекрасним лікарським засобом від багатьох недуг.

Крім того, часник містить ве
личезну кількість мінералів, віта
мінів та мікроелементів, входить
у список найбільш корисних та
смачних добавок до іжі, надає
ій пі~s_ан!~~т~З вітамінів у ньому

ки, висмоктувати сік, а потім ви
пльовувати макуху. З нього також
готують різні настоянки і відвари.

Єдине, через що ми уникає
мо вживати цей продукт - це
його запах. Але проблемі легко
---- -··-•. 111-.&:.. ,..,...,..,,,~ ,.., ,,,,,.; r,,,n

антибіотичні властивості. Влас
не, це приро_дний антибіотик,
сила діі якого перевищує навіть
силудіі пеніциліну. Він знімає за
палення, зупиняє розмноження
шкідливих бактерій, захищає від
інфекцій і вірусів, підвищує іму
нітет. Часник найкраще вживати
в сирому вигляді, тоді його влас
тивості проявляються найбільш
ефективно.

Це - відмінний природний
антисептик, тому з його цопо-

nrrнn ••n...,u-::1 finnnт1Af"O ~ "=І::аn:=а-
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J (098) 650 50 30
(063) 650 50 30

•трактори

- навісне обладнання
- безкоштовна доставка

- лізинг кредит
Ми на FACEBOOK: @MiniAgro2000

www~m~iagro.co_m.ua

НЕдВИЖИМОПЬ
П,о_дам

Дом в nrт Березна
Менского р-на (дере·
вяннь~й, газ, nечь, 15
соток). Цена - 85 тьс.
грн. Торг. Ten.
(050) 936·18·13.

Дачу в Чернигове в
р-не Старой По
дусовки (4 сотки,
2-ЗТЗЖНЬІЙ .::.о1рnич
НЬІЙ домик, свет, сад,
ценграяьная поли
вочная вода, рАдом
пес, озеро). Недоро
го. Тел.: 727-881,
(067) 387-04-04.

Kanrapa• в Чернигове
в а/к 36 в р-не ЗАЗа
(3,4 м х 6 м, яма, по
греб, хорошее место
для заезда). Тел.:
(063) 338-58-62,
(066) 222-46-15.

Капмтапьнwй кирпич
нь~й гарах в Черниго
ве в а/к №~4 в районе
бнвшего летноrо учи
лища по ул. Еськова
(гарах шире обвч
ноrо, яма, погреб,
уrловой, в хорошем
месте, можно исполь
зовать под мастер
скуо). Тел.: 727-881.
(067) 387-04-04.

Дом в с. Красное
(160 кв. м, газ, свет,
гарах, участок 0,24
га, сад). Иnи обме
няю на квартиру в
Чернигове. Тел.
(098) 534-02-06.

8<ЕдЛЯДОМА
Продам

Хоnодильники б/у, в
рабочем состоянии
(на заnчасти).
Тел.: 727-881,
(099) 523-01-04.

Хопод.мпьник.
«Electralux• (б/у, ра
бочий). L¼ена ~~~о; ••

Корову. Тел.:
(096) 230-09-58,
(063) 922- 94-26.

Крольчат порода
фnандр (великан).
возраст 3 месяца.
Цена 250 грн.
Тел. (098) 288-32·21.

Недороrо дойнь~х коз,
цена - от 800 грн/
голова: козочек и
козпвков на МАСО
и содерхание; ка
чественнуо бр1,1нзу
ИЗ КОЗАЧЄГО МОЛО
ка (заказ от 10 кг).
Ten. (067) 495-55-19
(Юрий Иванович).

Kynnю
Дn;1nrt'J зАкуп-;см
телят, воров,
сєJ1нем и -коней
на мясо и н.а со
держание, тея.:
(063) 023-26-69,
(098) 5&8·66-94.

м•,.сопереробне
: nідnриємство

закуповує від
j насеnенн" ВРХ

(теnп, бмків,
телиц..), коней,
свиней. Ціни
найвищі. Доріз
цілодобово. Тел.:
(097) 625-11-97,
(093) 6В-00-432,
(050) 2В4-65-97.

•""м '.- .. лv,,',""'.

Посто11нно поку-
паем геяяг, коров,
свиней, nоwадей.
Дорез кругnосу-
точно. Вwсокие

. ценьа. Ten.:
(066) 329-16-03,
(093) 772-19-96.

,··~.' л'· .. ,,, ~·,·. ,., ••.,

ЗАКУПАЕМ гвпяг,
коров, nоwадей,
свиней на содер-
жание. Дорез
круrnосуточно.
Перевоз КРС. Тел.:
(093) 936-59-79,
(097) 438-10-08,

' (050) 262-91-99.

артериального дав
ления; алегтробриг
ву «Харьков•. Тел.
3-71-14.

Лwжи (1,8 и 1,9 м),
новье, беговье,
деревяннве.
Тел.: 93-06-60,
(063) 453-90-82.

Заnчастм на автомо
биnь ВАЗ-2106, АКБ
б/у, бапонв газовье
бьпоеве, большие.
Тел.: 727-881,
(099) 523-01-04.

Крутощиііс• стул (для
игрь~ на пианино).
Тел.: 93-06-60,
(063) 453-90-82.

Annapa11,1: ДИАДЗНС
(динамичнь~й злектро
нейростимуnятор),
сСамоздрав- (от rи
пертонии). Цена дого
ворная. Ten.: 674-975,
(066) 528-11-75.

Летну,о меховуо шу
бу с капошоном (р.
48/3). Тел.: 93-06-60,
(063) 453-90-82.

Полуwубок мужской (р.
56-58, черн1,1й, искус
ственньй мех) - 100
грн; ковер ч/ш (2х3 м)
- 200 грн; ковер ч/ш
(1,80х2,80 м) - 200
грн. Ten. 667-094.

Шахмап.1. НОВЬІЄ.
Ten. 3-71-14.

Детскую коляску «зи
ма-лето• в хорошем
состоянии, цена -
800 грн; детские ПЬ/·

ж:и без крепления
(ввсота 1,6 м), цена -
50 грн. Тел. 95-98-58.

Ткань для штор (х/б,
кепгвя с рисунком,
ширина 1,5 м); ба
летки (р. 38). Ten.
3-71-14.

Швейную машинку
•Чайка• (тумба, поп-
uuu пnunnn\ А vnnn-

КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ТА
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

6РУХТ алюмінію/міді/бронзи
латуні/свинця/акумуляторні
батареї, стружка всіх видів

W§JМfl: і
м. Чернігів, вул. &орисенка, 4"1

тел. 970-226
(093)725-23-09 (GF'

300 КГ СТОЛОВОЙ ТЬІКВЬ/.
Сорта: Голосеменная,
Славута, Веснушка,
Мраморная. Арабат·
сеая, Миндальная.
Цена - 3 грн/кr. Воз
яожен торг. СамовЬІ
воз. Ten.: 95-46-03,
(066) 088-50-05.

6/у куртку мужскую
(кожаная, осенняя,
р. 54). nиджак муж
ской (зимний, р. 54.
Все в отличном со
стоянии, недорого.
Тел. (093) 278-62-48.

Д,Мван-ма111Отку.
Цена - 3500 грн.
Торг. Ten.: 5-05-56,
(096) 063-27-25.

ДетскуІо деревяннуо
кроватху. Цена дого
ворная. Тел. 67-68-61,
(067) 60-66-738.

Kynnю
ИмпортнЬІЙ ПЬІЛЄСОС,

микроволновую nечь,
газовую плиту - до
500 грн, большие га
рахнье слесаонье
тиски - до 1000 грн,
станочнь~е тиски -
до 2000 грн.
Ten.: 93-15-34,
(093) 468-55-27.

Услуги

.. ВІКНА І ДВЕРІ від
майстра. Швидко,
11кісно, недороrо.
Доставка по райо-
ну безкоштовна.
Тел. (067) 127-90-00
(Микола).

Ремонт хоnод,иn.,-
никав на дому у
заказчика. Гаран-
тиR. Тел.: 610-635,
(093) 182-75-54,
(066) 298-47-12.

··.·
РЕМОНТ теnеви-

' зоров на дому у
заказчика (cena до
15 км). ГарантиR.
Участникам АТО,
nиквидаторам
аварии на ЧАЗС,
пенсионерам ценЬІ
за работу ниже от
10 АО 30%. ВЬІЗОВ
бесматнwй. Тел.:
93-06-60, (063)
453-90-82 (с 8:00
АО 20:00, без BW·
ХОДНЬІХ).

(ооБЩЕНИЯ

Телемастерска11.
Ремонт старьех
и современнwх
телевизоров на
дому у заказчика
u а тonou:tr.:тon.

Просимо еяасня
ків (користувачів)
суміжних земель·
НИХ ДЇЛІІНОК З Ді•
n11нкою по вуnиці
Михалевича, 13,
садівниче това
риство «Мета
ліст» 31ІІВИТИСІІ
09.11.2019 р. О 12
годині за адре·
сою: Михаnевм
ча,13 AJ111 ПОГО,{',·
женвя меж.
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Розвивай__ культуру в собі та
навколо себе, розвивай культуру

у всьому, що тебе оточує
тВсеукраїнський день пра

цівників культури та май
стрів народного мистецтва
відзначається 9 листопада.
У цей день ми вшановуємо
тих, хто відроджує духовні
скарби нашого краю, дбає
про культурний розвиток
держави, займається ама
торською творчістю.

Культура та мистецтво є
основою розвитку наро
ду, нації, незримою силою,
яка формує унікальну осо
бистість кожної людини.
В складні моменти саме
культура стає генератором
сили, антидепресантом,
вона лікує, надихає та дарує
крила. Копітка, самовіддана,
часто жертовна робота пра
цівників культурної сфери,
без перебільшення, рятує
душі. Саме тому. v неппо-

Триває передплата
на 2020рік
Шановні читачі!

Триває передплата на газету «Життя Полісся» на 2020 рік.
Щоб оформити передплату на найближчу до- вас газету, не

бхідно звернутися до поштових відділень або листонош.
Серед тих, хто передплатить газету на ввесь

'2020 рік, будуть розіграні цінні призи! Копї
витанцій про передплату на розіграш надсилайте або за
осьте до редакції газети.

Попереду на вас чекатиме чимало нової й актуальної
інформації!

!Залишаймося разом!

Календар
12 листопада (вівторок) - Всесвітній день боротьби
невмонією. День фахівця з безпеки

13 листопада (середа) - Міжнародний день сліпих
14 листопада (четвер) - Всесвітній день якості. День бо
отьби проти діабету. Міжнародний день логопеда

16 листопада (субота) - День працівників радіо, телеба
ення та зв'язку. День морської піхоти. Міжнародний
ень терпимості (толерантності). Всесвітній день гуд-
иків.

17 листопада (неділя) - День працівників сільськог
господарсгва. Міжнародний день студентів, Всесвітній!

ень боротьби проти хронічного обструктивного за-
ворювання легень. Всесвітній день пам яті жертв до
ожніх аварій



;;'ці~к~~п~иву на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазна
чається суб'єктом господарювання)
_____20199254560 _
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)
Повідомляємо про початок громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Нове будівництво газонаповнювальної станції на
території Замглайської селищної ради Ріпкинського
району Чернігівської області (за межами населеного
пункту) (Коригування) передбачає прийом зрідженого
вуглеводневого газу (ЗВ[), що надходить залізничним
і автомобільним транспортом, зберігання його в ре
зервуарах-сховищах і відвантаження споживачам в ав
тоцистерни-пропановози. Максимальна річна потуж
ність - 70000 тон/рік. Термін експлуатації об'єкту 20
років. Рік введення в експлуатацію ГНС 2020р.
(загальні технічні характеристики, у тому числі пара
метри планованої діяльності, потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)
2. Суб'єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будаzрое

нергосервіс», код ЄДРПОУ - 05388701
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
Україна, 15005, Чернігівська обп., Ріпкинський р-н,
смт Замгпай, вул. Замгпайське шосе,2. Тел: 0964301777,
0686274242.
(місцезнаходження юридичної особи або місце про
вадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер теле
фону)
З. Уповноважений орган, який забезпечує проведен-
ня громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Черні
гівської обласної державної адміністрації за адресою:
14000, м.Чернігів, проспект Миру, 14, теп.: (0462) 67-
48-72; e-mail: deko_post@cg.gov.ua; контактна особа -
Кузнєцов Сергій Олексійович.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаход
ження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованої діяльності та орган, який розглядатиме

VI_ V.J.I.VШЬ•••.LІ..1..
про початок громадського обговорення звіту

. з оцінки впливу на довкілля
результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видаєть
ся Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України, відповідно до Закону України «Про регулю
вання містобудівної діяльності», Порядку виконання
підготовчих та будівельних робіт, затвердженого По
становою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011
№1466.
(вид рішення про провадження планованої діяль
ності, орган, уповноважений його видавати, норма
тивний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб'єктом господарювання, що передається для ви
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауважен
ня або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їх обгрунтування.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в пись
мовій 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
26 листопада 2019 р. о 14.00 в приміщенні Замглайсь
кої селищноїради, за адресою: 15005, Чернігівська обп.,
Ріпкинський р-н, смт Замгпай, пр. Заводський, 1.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро
мадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться не передба-
чено
(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповнова
жений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ
ної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екологlї та природних ресурсів Черні
гівської обласної державної адміністрації за адресою:
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, теп.: (0462) 67-

48-72; e-mail: deko_post@cg.gov.ua; контактна особа -
Кузнєцов Сергій Олексійович.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповнова
жений територіальний орган, до якого надаються за
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Черні
гівської обласної державної адміністрації за адресою:
14000, м.Чернігів, проспект Миру, 14, тел.: (0462) 67-
48-72; e-mail: deko_post@cg.gov.ua; контактна особа -
Кузнєцов Сергій Олексійович.
(зазначити найменування органу, поштову та елек
тронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначено
го в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності на 212 аркушах.

(зазначити усі іІЩІі матеріали, надані на розгляд гро
мадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що сто
сується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошен
ня), а також час, з якого громадськість може ознайо
митися З ними
Товариство з обмеженою відповідальністю «Буда
гроенергосервіс», за адресою: вул.Замгпайське шосе, 2,
смт.Замгпай, Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.. Тел:
0964301777, 0686274242. Ознайомитись з «Звітом з
оцінки впливу на довкілля» можна з 08.11.2019 р. з 9.00
до 17.00. Контактна особа - Копич Олександр Олексій
ович.
Замглайська селищна рада, за адресою: 15005, Чер
нігівська обп., Ріпкинський р-н, смт. Замглай, пр.
Заводський, 1. Контактні телефони: 04641-40239,
04641-40330. Ознайомитись з «Звітом з оцінки впли
ву на довкілля» можна в прийомні години установи з
08.11.2019р. ',
(найменування підприємства, установи, організації,

місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)



АКТ

смт ..Замглай
07.11.2019р.

і

Ми, представник ТОВ «Будагроенергосервіс» Копич О.О. та

представник Замглайської селищної ради, селищний голова Красківський О.С.

склали цей акт про те, що нами розміщено на офіційній дошці оголошень

Замглайської селищної ради Оголошення про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та в приміщенні селищної ради

для ознайомлення громадськості знаходиться Звіт з оцінки впливу на довкілля

по об'єкту: «Нове будівництво газонаповнювальної станції на території

Замглайської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області (за

межами населеного пункту)(Коригування)»

'.

Акт підписали: Копич О.О.

..



Фотофікеація оголошення про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля на інформаційній дошці в адміністративній будівлі

селищної ради смт. Замглай, Ріпкинського району Чернігівської області

• І....., _.., •.......•=-Голова ~·....•...__ ·-...•. ,,~-,~--
Сгкретар := ~~,
•••••••••••• іІІРМІUІf11оС.МІІ~
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Фотофіксація оголошення про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля на дошці оголошень в центрі селища Замглай,

Ріпкинського району Чернігівської області
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ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 668
:sід "....Q2_" листоп~~ 2019 ро:ку Одержано банком

05.11.2019
Платник

Код

ТОВ БУДАІ'РОЕНЕРГОСЕРВІС

105388701 1
Банк платника

АТ "РАЙффАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ
код банку

380805

ДЕБЕТ рах. N СУМА

Отримувач Департ. е:кології та прир. рес. Чери
ОДА

Код 138709568

Банк отримувача

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ

код банку

820172

UA48 3808 0500 0000 0026 0082 8442 8 11596,10

КРЕДИТ рах . N 1

31255249185953

шість гривень

громадсьхого обговорення згідно рахуи:ку ~27 від

І
~~~~~~=~=---Даниленко Віталій Васильович

Публічtш акціонерне •ощ,р,.,;-uо
«Рай··--~--

251 О 5 лис 2019
Проведено
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АКТ

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

v;,,.,~/z:-,~~G...~J .,, ,iq_l'ц ,.•::~..L~J<C76 &,С,с-е...с ';І ~ "(/
Г 1 (місце проведення)

~....ц І. JQ,.._.....-L<. '2...лО-.с:.~, ч,, ja...ct~ ~6~~

'S, ІQQ._JЧ l'...f~;t"6ІZ(2 ('R.,LGC~ --са...,;о~}

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, ~ь'. ·t'r, 2019 року о -t't/- 00 у приміщенні

(дата) (час)

2 r- "'" '" ~~ "'А' "~....ел ,z ..,е~е6~ r &?~Ч~/Оr-/- 12._ l -~(-~_'і;/ бе'6и::'в._ ~L) ./,
(M1CllC ировслеппя f j

'-А__~.и:::~ ~r-::s.Kl~ff=>~-f-----н_-, __ ~-~----~~-~--'2 ,~c:z, <с<:::~1 -~р , _ ~-°'::- ~-~~--~-ь~:1
мали відбутись громадські слухання у процесі оцінки впливу на д~вкілля щодоr- /~ ч
планованої діяльності ft:}/3, " f,? l О'-? OЄl'-LR. '70~,Р- 6re

(11 ва субєкта 1· сподарюван я)

.. ~~ Є~!f!О.У - DcS':s 22..,lO( "
. {реєётрашйний номер справи 201ggJ.S1{!:bD ) щодо ,,'flc,i5._ ');;~.(:ІІ<L<';f,-;(о

• _, ~о~а.....~еН::...-kQt"4.. ~н:__ь r' с-;-Q....Ц' ~ с ~; '1--С а__ 71?4) .И-/Ор /'t • а.~ ,Z_.,( ~ :-- .,.
, (ІІП3ІІОІНІНЗ .ияльнісгь) ~ f/

' "<"\. -- ' /') r,с. ьv.2..0 с Q.e~щ~ ( рQq у r1 и. сг:с:с: ~ ( С:_€.. сеD -г ~
- 'Іt - 70-:S-~rl f' <. CL --с:е~а_~ r-c.-LL. ~ _..с:..ос..У........., с..с.,,,

На зазначені слухання представники громадськості не 'з' явились .
У зв'язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор

(представники Департаменту екології та приролних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації) 1~~уб'скт 1·0~1<:_:tарювання (представник
.:J-i.a.UL-.~-z_ Qд_e_ r- ~-е-ц.{~----t2~ес. --с,/o{J., z. ), 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 No 989, зазначені слухання вважаються такими, що
відбулися.

-.
Головуючий

Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації С. Кузнецов

Представник с~б'єк а госг~о~р~ ,
п;:; в__~ . 'z4?~<2 . ~"' ,,,
?.-0~0~2 __,, ?~~~,4" а о. ко и?с:/2_


