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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ j~БГОВОРЕННЯ
1

планованої діяльності
. «Промислова розробка Гончарівського Jодовища питних підземних вод

\
для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського району

Чернігівської області»

1. Реєстраційний номер справи про от))нку впливу на довкілля план~ваної
діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливуна довкілля (далі - Єдиний реєстр
з ОВД). ·j,

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля No 20181242311 .

2. Назва планованої діяльності, що п~,оходить процедуру оцінки впливу
на довкілля (далі - ОВД). 1

Планована діяльність: «Промислова розробка Гончарівського родовища
питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів :в смт Гончарівське Чернігівського
району Чернігівської області».

3. Назва суб'єкта господарювання.
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ втдшл м. ЧЕРНІГІВ.. '

4. Належність планованої діяльності До першої чи другої категорії видів
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначається віdповідний пункт і частина статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон)).

Планована діяльність відноситься до дфугої категорії видів діяльності та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці вплину
на довкілля відповідно до пункту 3 підпункту 3 статті 3 Закону.

1

5. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на в~б-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з:! оцінки впливу на довкілля
Департаменту екології та прироДних ресурсів Чернігівської

'!
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облдержадміністрації (до О 1 лютого 2019 року Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації):

5 .1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 06 грудня 2018 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, яка підлягає ОВД оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з
оцінки впливу на довкілля 26 квітня 2019 року.

5.3. Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД) наданий суб'єктом
господарювання оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 26 квітня
2019 року.

б. Відомості надані суб'єктом господарювання шд час подання звпу з
. .

ОЦІНКИ впливу на довкшля:
б .1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «НК» від

29 листопада 2018 року No 95-96 (9759-9760) та «Деснянка» від 29 листопада
2018 року № 46 (731), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «НК» від 25 квітня 2019 року № 33-34 (9801-9802) та
«Деснянка» від 25 квітня 2019 року № 17 (752), копії яких додаються до цього
звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
28 листопада 2018 року розміщено на дошці оголошень Гончарівської селищної
ради (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
26 квітня 2019 року розміщено на дошці оголошень Гончарівської селищної ради
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

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

розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:
6.5.1. У приміщенні уповноваженого органу:

Звіт з ОВД з 26 квітня 2019 року розміщено в приміщенні Департаменту
екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації.

6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної
. .. . ..адмппстративпо-територіальпоі одиниці, що може зазнати впливу планованої

. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 26 квітня 2019 року розміщено в приміщенні Гончарівської
селищної ради за адресою: смт Гончарівське, вул. Танкістів, буд. 11.

6.5.3. У приміщенні комунального навчального закладу Гончарівської
гімназії Гончарівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської
області:

Звіт з ОВД з 26 квітня 2019 року розміщено в приміщенні Гончарівської
селищної ради за адресою: смт Гончарівське, вул. Танкістів, буд.82-А.
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6.5.4. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованоі
. .

ДІЯЛЬНОСТІ:
Звіт з ОВД з 26 квітня 2019 року розміщено в приміщенні КВАРТИРНО

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ м. ЧЕРНІГІВ за адресою: смт Гончарівське,
вул. Танкістів, буд. 56-А.

''
7. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції до

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД:

Зауваження та пропозиції від громадськості до обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, 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 06 грудня 2018 року по
04 січня 2019 року. '

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 26 квітня 20] 9
року по 04 травня 2019 року. · :

9. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції до
,звіту з ОВД: '· ·

Громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
• . . . І

· - проведено 22 травня 2019 року в актовій зал і Гончарі вс ької селищної ради за
, ' '
адресою: вул. Танкістів, буд. 82-А, смт Гончарівське, Чернігівського району
Чернігівської області. Зауваження і пропозиції під час громадського слухання не
надходили. ,

J, -

Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
• ••• • • ·1· •

зауваження 1 пропозицп від громадськосп до уповноваженого територіального
. .

органу з ОЦІНКИ ВПЛИІЗУ на ДОВКІЛЛЯ не надходияи.

1 О. 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.

11. Додатки (викопіювання) на 9еіаркуtІJах :
11.1. Усі документи та матеріали. що .підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. 6 цього
звіту;

1 1.2. 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;

11.3. Протокол громадського слухання із усіма додатками, а саме:
11.3.1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадського слухання;
11.3.2. Журнал (відомість) реєстраціїгвиступів учасників громадського

слухання;
11.3.3. Журнал (відомість) реєстрації п.~сьмових зауважеиь та пропозицій,

і '
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що надійшли протягом громадського слухання;
11.3.4. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, що надавалися ним

• ' І • •шсля громадського слухання, не додаються :у зв язку 1з тим, що на всі питання. . .надано вщповщь гпд час громадського слухання;
11.3.5. Аудіо- та/або відеозапис громадського слухання.

~ '

Начальник відділу моніторингу та
. .

ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

~правлшня природоохоронних
. .

програм та ощнки впливу на довкшля
(керівник структурного підрозділу з оціику впливу на
довкілля уповноваженого органу)

В.о. директора Департаменту екології
та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого гсриторіапьиого органу)

і;·

(підпис)
В. ГАНЖА

(ініціали. прізвище)

В. НОВАК
(пілпис) (ініціали. прізнигпс)

Я на Жовтовата (0462) 677-914

-. ! :J

! '
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Альони
Емченко

Нещодавно на спортивному май
данчику Старобілоуської школи

з'явилися чотири вуличні тренаже
ри. Це вЦ)3нака 30 перемогу в район
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Альони Ємченко. Як молода вчителька
3моzла поєднати фі3культуру й хореогра

фію, про ії навчання, улюблену роботу та
подальші плани•••
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№95-96 (9759-9760) • 29 листопада 2018 року ОФІЦІЙНО

ПОВІДОМЛЕННЯ. . . . . .про плановану діяльнкть, яка підлягає оцінш впливу на довкілля
Квартирно-ексnnуатаційний відділ м. Черніrова, - на рівні запроектованого об'єкта: елементів у складі викидів забруднюючих речовин, стіч- Підстави для здійснення оцінки транскордонного

код ЄДРПОУ 08351733, інформуЕ про намір nрова- - обмеження щодо використання земельних ресур- них водах та відходах. впливу на довкілля відсутні.
дити плановану діяльність та оцінку її впливу на до- сів з відповідним цільовим призначенням; Джерелами гідрогеологічного впливу є видобування 11. Планований обсяг досліджень та рівень дета-
вкілnя. - прийнятний рівень рентної плати за використан- питних підземних вод з використанням зануреного насо- лізації інформації,.що niдnяraE включенню до звіту з

1. Інформація про суб'Екта rосnодарювання. ня природних ресурсів (води підземної питної); сного устаткування. оцінки впливу на довкілля.
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігів, в по- - обмеження втрат та витрат питної воли у водо- Джерелами фізичного впливу є: Відповідно до статті б Закону України «Про оцінку

дальшому по тексту скорочено КЕВ м. Чернігів. Юридична провідному господарстві КЕВ м. Чернігів в межах - працюючі двигуни спеціалізованої автомобільної впливу на довкілля» з урахуванням сфер, джерел та ви-
адреса: 14007, Чернігівська область, місто Чернігів, вули- затверджених у встановленому законодавством техніки, задіяної в процесі обслуговування устаткування дів можливого впливу на довкілля.
ця Володимира Дрозда, будинок 19. порядку поточних індивідуальних технологічних свердловин (акустичний вплив); 12. Процедура оцінки вn,nиву на довкілля та мож-

2. Планована діяльність, її характеристика, тех- нормативів використання питної води. Джерелами хімічного впливу є: ливості для участі в ній rромадськості.
нічні альтернативи'. Санітарно-епідеміологічні обмеження: - викиди забруднюючих речовин (газоподібних та пи- Планована суб'єктом господарювання діяльність мо-

2.1. Планована діяльність, її характеристика. - обмеження щодо використання земель в межах гра- лових викидів), що надходитимуть в атмосферне повітря же мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцін-
Промислова розробка Гончарівського родовища пит- ниць поясів зон санітарної охорони підземних дже- за рахунок: ці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про

них підземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське рел централізованого водопостачання; - роботи-двигунів спеціалізованої автомобільної тех- оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля -
Чернігівського району Чернігівської області. - обмеження щодо якості води, яка використовуєть- ніки, задіяної в процесі обслуговування устаткувення це процедура, що передбачає:

Гончарівське родовище питних підземних вод скла- ся для централізованого водопостачання населен- свердловин; - підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки
дається з чотирьох експлуатаційних свердловин №№ З, ня згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до - стічні води, які утворюються за рахунок: впливу на довкілля;
5, 7, 9, у вигляді площинного водозабору, які знаходяться питної води, призначеної для споживання люди- - промивання фільтрів та іншого устаткування стан- - проведення громадського обговорення планова-
на відстані 78-276 м одна від одної. Свердловини обпа- ною». ції знезалізнення; ної діяльності;
штовані на четвертинному водоносному комплексі, яки~· щодо технічної альтернативи 2 _ жипєшяльносп персоналу, задіяного в процесі - аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки вппи-
є цільовим на Гончаровському родовищі. Водомісткі по- Екологічні та інші обмеження планованої діяльності обслуговування устаткування свердловин,. вна- ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
роди представлені пісками різнозернистими з галькою. аналогічні, наведеним до технічної альтернативи 1. слідок чого утворюються господарсько-побутові суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої
Водоносний комплекс напірний. Пробурені свердловини щодо територіальної альтернативи 1. стічні води; від громадськості під час громадського обговорення, під
№№ 3,5,7,9 відповідно у 1974, 2003, 1980, 1980 рр. глиби- Санітарно-епідеміологічні обмеження: _ відходи, які утворюються за рахунок: час здійснення процедури оцінки транскордонного впли-
ною 67,0 м, 100,0 м, 72,0 м, 72,0 м. Продуктивність сверд- - обмеження границь поясів зон санітарної охорони _ технічного обслуговування спеціалізованої авто- ву, іншої інформації;
лавин є достатн~ою для в_идобування питних підземних відповідно до діючих державних будівельних норм мобільної техніки, задіяної в процесі обслугову- - надання уповноваженим органом мотивованого ви-
вод в замовлен,и кшькосп, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мереж, вання устаткування свердловин; сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-

Свердловини експлуатуються КЕВ м. Чернігів і вико- та спор_уди. Основні положення проектування». _ життєдіяльності персоналу, задіяного в процесі тати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
ристовуються для власних господарсько-питних потреб МІСтобуд,вн, обмеження: .. . . обслуговування устаткування свердловин, внаслі- . - врахування висновку з ошнки вп_ливу на довкілля у
та потреб вторинних водокористувач,в смт Іончарівєькє - дотримання меж земельно, шпанки зпдно з доку- док чого утворюються тверді побутові відходи. рішенні про п~овадження п~анованоI шяльносп, зазна-
(в тому числі населення). За ЯКІСТЮ питн, пшземні во- ментами на З\!МЛек~ристування. Виконання підготовчих робіт не передбачається, тому ченого у пункті 14 цього повІДомлення:
ди четвертинного водоносного комплексу в1дпов1да~ть щодо територіально: альтернативи 2. сфера джерела і види можливого впливу не наводяться. _ У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-
нормативним вимогам, за винятком ПІДВищеного_ ВМІСТУ Інш~х геригорепьних альтернатив провадження пла: щодо технічної альтернативи 2 нии °.рган, виходячи з оцінки вплив~ на цовкшля плано-
залва загального, тому перед використ.анням пшземні новано, шяпьносп не передбачається. тому екопопчні На період експлуатації запланованої виробничої ді- вана, шяльносп, визначає попустимкть ч_и обгрунтовує
води проходять водогпдготовку на сганцп знезал,знення. та інцп обмеження плановано, шяльносп не встановлю- яльності сфера, джерела і види можливого впливу на до- недопустимість _проваджен_ня плановано, шяпьносп та
ПІСЛЯ доочистки _як~сть води відповшає вимогам норма- ються _ _ . . вкілля щодо технічної альтернативи 2 аналогічні, наведе- визначає еколопчні умови II провадження.
тивних докумєнпв. 7. Необх1~-~а екопеге-івженерна n1дrотовка I за- ним до технічної альтернативи l. .. З~бороня~ться розпочинати провадже_ння планова-

Технічна альтернатива 1. . хист територ1~ за _альтернативами: щодо територіальної альтернативи 1 ноі дIял~носТI без оцінки впливу на довк~л_nя та отри-
Свердловини №№ 3,5,7,9 облаштовані насосами ти- щодо технічної альтернативи 1 С . мання рішення про провадження плановано, діяльності.
ЕЦВ · · б 39 2 8 . . .. . f< . фери впливу - навколишнє природне, техногенне 1 . б

пу , ЯКІ занурені на гли ину -4 м. складаються якосп екопого-інженерноі пщготовки на _ончар1в- соціальне середовища. Джерела і види можливого вппи- Процедура оц,_нки впливу на довкілля. перед_ а чає
з асинхронного погружного електродвигуна I одно- та ському родовищ, виконан, геопогорозвшувапьні роботи, . . . . .. право I можливосТІ громадськосТІ для учасТІ у такIи про-
б . . , . . . . _ ву на довкIлля аналопчн,, наведеним до технIчноI аль- . ... б б .агатосгугпнчастого вшценгрового насоса, з єднаних мIж нашпен: на пщготовку иого до промислового освоєння, 1 К цедурI, зокрема на стади о говорення о сягу дослщжень
собою жорсткою муфтою. Рідина подається через роз- результати якої викладені у Звіті про гідрогеологічне ви- тернативи · омпоненти навколишньо~о ~ри родного се- та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
ташований між насосом і електродвигуном підведення, вчення надр «Геолого-економічна оцінка експлуатаційних редовища можливого впливу - кл~мат_, _м,крокл~м~т, п_о- звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-

- . . . . . вIтряне водне середовище рослиннии I твариннии свIт.захищении ВІД попадання великих механ,чних частинок запас! в Гончар1вського родовища питних пIдземних вод '. . . . ' б' .. . . гляду уповноваженим органом поданого суб'єктом госпо-
сітчастим фільтром. для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського ра- - к_:имат I м~кроктмат: 0 єкт плановано, д,_яльност, дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

Технічна альтернатива 2. йону Чернігівської області», затвердженого в.о. генерале- не зд~иснюва_тиме викид в атмосферне повп~я Інертних На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
У якості технічної альтернативи розглядався варіант ного директора ДП «Українська геологічна компанія» 13 газ.в, значно,__юлькосТІ тепл.оти об воn°.ги_- резу~ьта- впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих

встановлення насосного устаткування іноземного вироб- грудня 2017 року. В результаті виконаних геологорозві- ТІ експпуатаци заплановано, ви~о ~ичо, шяльносп ЗМІ- днів громадськості надається можливість надавати будь-
DАV 5 D Е б б. ни кл,мату та мIкроклIмату в раионі розмпцення даного . . ... . .ництва марок 4 , 54 з локом пуску та захисту дувальних ро п:

6
, . як: зауваження I пропозици до звпу з ошнки впливу на

Control Вох, яке забезпечує високу ефективність видобу- - розвідані і підраховані експлуатаційні запаси пиг- 0 єкта не очікується, . . . довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
вання підземних питних вод при менших експлуатаційних них підземних вод Гончарівського родовища у кількості . - повітряне сер;довище: метеоР.о~опчн, у~ови в МІС- громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
затратах. Враховуючи обмежені обсяги фінансових ре- 2800 м3/д no четвертинному водоносному комплексу за ЦІ розташування об єкта планованої ДІЯЛЬНОСТІ сприяють М;::tПГhкnгn nhгnRnn,н.iLJa ·:н:~іТ\І ') n11iuv1A DППІАD\І U:Jo Пt"\DVin_



У якості технічної альтернативи розглядався варіант
встановлення насосного устаткування іноземного вироб
ництва марок DAV 54 О, 54 Е з блоком пуску та захисту
Control Вох, яке забезпечує високу ефективність видобу
вання підземних питних вод при менших експлуатаційних
затратах. Враховуючи обмежені обсяги фінансових ре
сурсів, заміну насосного устаткування доцільно здійсню
вати поступово при відпрацюванні терміну експлуатації
наявного наносного устаткування.

З. Місце провадження ппанованої діяльності, те
риторіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територі
альна альтернатива 1.

В межах території військового містечка №З у смт
Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області.

Місце провадження планованої діяльності: територі
альна альтернатива 2.

Інші територіальні альтернативи планованої діяль
ності не розглядаються, оскільки видобування корис
ної копалини загальнодержавного значення здійснюєть
ся в межах Гончарівського родовища питних підземних
вод та в межах земельної ділянки, яка використовуєть
ся для розміщення та постійної діяльності Збройних сил
України.

4. Соціально-економічний вплив планованої ді
яльності.

Планована діяльність КЕВ м. Чернігів спрямована на
безперебійне централізоване водозабезпечення власних
господарсько-питних потреб і потреб вторинних водо
користувачів в смт Гончарівське Чернігівського району
Чернігівської області, працевлаштування місцевого на
селення, сплати рентної плати за користування надра
ми і за спеціальне використання підземних вод, в тому
числі і до місцевого бюджету, що сприятиме поліпшен
ню стану існуючої соціальної інфраструктури територі
альної громади.

5. Заrальні технічні характеристики, у тому чис
лі параметри планованої діяльності (потужність, до
вжина, площа, обсяr виробництва тощо).

Підготовлені до промислового освоєння експлуата
ційні запаси питних підземних вод 2800 м'/добу, в тому
числі за категоріями А - 760 м3/добу, В - 1230 м'/добу,
с, - 810 м'/добу. Річна продуктивність видобування екс
плуатаційних запасів - 876,0 тисяч м'. Технологічні втрати
-201,48 тисяч м'/рік. Використання експлуатаційних запа
сів на власні потреби КЕВ м. Чернігів та водозабезпечення
військової частини 370,99 тисяч м'/рік. Передача іншим
водокористувачам 303,53 тисяч м'/рік. Розрахунковий
строк експлуатації родовища 25 років.

б. Еколоrічні та інші обмеІІSення планованоїдіяль-
ності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження:
- на рівні технології:

- обмеження обсягів видобування корисної копали-
ни загальнодержавного значення;

- обмеження нераціональних витрат та втрат ко
рисної копалини;

- обмеження виснаження четвертинного водонос
ного комплексу та зниження рівня води внаслідок
видобування корисної копалини;

- обмеження обсягів утворення забруднюючих ре
човин і відходів;

ного директора ДІl «Украінєька геолопчна компанія» lJ
грудня 2017 року. В резупьтаті виконаних геологорозві
дувальних робіт:

- розвідані і підраховані експлуатаційні запаси пит
них підземних вод Гончарівського родовища у кількості
2800 м'/д по четвертинному водоносному комплексу за
категоріями А+В+С,;

- за хімічним складом оцінені підземні води четвер
тинного водоносного комплексу мають стабільний гідро
карбонатний магнієво-кальцієвий склад, невелику міне
ралізацію і не вміщують специфічних компонентів за ви
нятком заліза загального;

- схема підрахунку запасів питних підземних вод ви
брана з урахуванням того факту, що водозабір КЕВ м.
Чернігів складається з 4 свердловин, обладнаних на один
водоносний комплекс і розміщений по кільцевій системі;

- оцінені питні підземні води на Гончарівському ро
довищі не матимуть негативного впливу на навколиш
нє природне середовище і експлуатація свердловин не
призведе до виснаження четвертинного водоносного
комплексу. В процесі експлуатації родовища рівень во
ди знизиться, але буде знаходитись значно вище від до
пустимої позначки.

В якості захисту території передбачається встанов
лення зон санітарної охорони Встановлені, розміри зон
санітарної охорони для свердловин Гончарівського родо
вища питних підземних вод: перший пояс СЗО не менш
ніж ЗО метрів навколо кожного одиночного водозабору,
другий і третій пояси СЗО- 211 м та 1493 м відповідно для
площинного водозабору в цілому.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо

технічної альтернативи 2 аналогічні, наведеним до техніч
ної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Запланована діяльність розміщується на території, що

не підтоплюється, несприятливих природних і антропо
генних явищ, зміни інженерно-геологічних умов не про
гнозується, тому еколого-інженерної підготовки і захисту
території не потребує.

щодо територіальноі альтернативи 2
Інших територіальних альтернатив провадження пла

нованої діяльності не передбачається, тому еколого-ін
женерна підготовка і захист території не наводяться.

8. Сфера, джерела та види можnивоrо впливу на
довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
На період експлуатації запланованої виробничої ді

яльності.
Сфери впливу - навколишнє природне і соціальне се

редовища. Соціальне середовище в частині вторинних
водокористувачів смт Гончарівське (в тому числі насе
лення), охоплено_го централізованим водопостачанням.
Компоненти навколишнього природного середовища
можливого впливу - повітряне, геологічне, водне серед-·
овища, грунт. Види можливого впливу: гідрогеологічний,
фізичний (акустичний), хімічний впливи. Гідрогеологічний
вплив відбувається в процесі видобування питних під
земних вод. Фізичний (акустичний) влив відбуватиметься
на атмосферне повітря внаслідок застосування в процесі
експлуатації свердловин спеціалізованої автомобільної
техніки. Хімічний вплив на атмосферу, водне середовище і

і rрунт відбуватиметься за рахунок присутності хімічних
' Суб'єкт господарювання має право розглядати більше технічних то територіальних альтернатив.

ті експлуатації запланованої виробничої діяльності змі
ни клімату та мікроклімату в районі розміщення даного
об'єкта не очікується.

- повітряне середовище: метеорологічні умови в міс
ці розташування об'єкта планованої діяльності сприяють
розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному по
вітрі. Виникнення надмірних концентрацій забруднюю
чих речовин в приземному шарі атмосфери внаслідок не
сприятливих метеорологічних умов не передбачається.

- гідрологічне середовище: використання питних під
земних вод в обсягах затверджених експлуатаційних за
пасів, які не призведуть до виснаження четвертинного
водоносного комплексу. В процесі експлуатації родови
ща рівень води знизиться, але буде знаходитись значно
вище від допустимої позначки.

- грунт: шкідливих впливів за умови штатної ситуації
не передбачається. Відходи виробничої діяльності пере
даватимуться для подальшої переробки та/або захоро
нення згідно з договорами організаціям, які мають право
на поводження з відходами.

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: за
планована діяльність не передбачає знесення зелених
насаджень, заповідні об'єкти в районі розміщення об'єкта
планованої діяпьності відсутні. Влив на рослинний і тва
ринний світ відсутній.

- навколишнє соціальне середовище: рівень забруд
нюючих речовин в атмосферному повіті в межах допус
тимих значень. Максимальні очікувані рівні забруднення
атмосферного повітря внаслідок планованої виробничої
діяльності не перевищуватимуть нормативних показни
ків. Рівень звуку на межі житлової забудови не перевищу
ватиме допустимих значень 55 дБА в день та 45 дБА вночі.
Якість питних вод централізованого водопостачання від
повідає діючим санітарно-гігієнічним вимогам.

- навколишнє техногенне середовище: на житлово
цивільні, промислові об'єкти та інші елементи техноген
ного середовища планова діяльність за умови дотри
мання передбачених обмежень не впливатиме; об'єкти
навколишнього техногенного середовища не здійсню
ватимуть негативного впливу на заплановану виробни
чу діяльність.

щодо територіальної альтернативи 2
Інші територіальні альтернативи планованої діяль

ності не розглядаються, тому сфера, джерела і види мож
ливого впливу на довкілля не наводяться.

9. Належність планованої діяльності до першої чи
другої категорії видів діяльності та об'єктів, які мо
жуть мати значний вплив на довкілля та підnяrають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».

Планована діяльність належить до другої категорії ви
дів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, від
повідно до статті З, пункту З, підпункту З та 13 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-Vl/I від
23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран
скордонноrо впливу на довкілля (в тому числі наяв
ність значноrо неrативного транскордонноrо впли
ву на довкілля та перепік держав, довкілля яких мо
же зазнати значного негативноrо транскордонноrо
впливу (зачеплених держав).

впливу на довкілля протягом щонаименше L~ рооочих
днів громадськості надається 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 гро
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл
ля буде повідомлено в оголошенні про початок громад
ського обговорення.

13. Громадське обrоворення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підnяrає включен
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реє
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо
млення). Це значно спростить процес реєстрації та роз
гляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господа
рювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо
нальних даних. Суб'єкт господарювання під час підготов
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний вра
хувати повністю, врахувати частково або обrрунтовано
відхилиw зауваження 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 діяль
ності.

Відповідно до законодавства рішенням про прова
дження даної планованої діяльності буде:

- документ дозвільного характеру у сфері госпо
дарської діяльності згідно з пунктом 4 додатку ЗУ «Про
Перелік документів дозвільного характеру у сфері гос
подарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2011, №47, ст. 532);

- право на користування надрами згідно з статтею
151 Закону України «Про надра» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1994, №36, ст.340) та отримання спе
ціального дозволу на користування надрами.

15. Усі зауваження і пропозиції rромадськості до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підnяrає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над
сипати до

Департаменту агропромислового розвитку, екології
та природних ресурсів Чернігівської обласної держав
ної адміністрації, розташованого за адресою: 14000, м.
Чернігів, проспект Миру, 14, тел. (0462) 67-79-14, електро
на адреса: dapr_post@cg.gov.ua, контактна особа Ганжа
Валентина Юріївна.

Начальник КЕВ м. Черніzів
О.В. ДМИТРЕНКО
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Газета - це живий організм.

Урешті-решт, трудяться ж над нею
живі люди: талановиті, самовіддані,
відповідальні. Їм болить усе, що від
бувається нині в нашій країні, вони
намагаються зарадити будь-яким
проблемам, з якими жителі Черні
гівщини звертаються до редакції, бо
надто гостро відчувають людський
біль. Так, бо ж вони - живі люди! І у
них також є сім'ї, які потрібно году
вати, вони так само хапаються за
голову, коли отримують платіжки за
газ або купують продукти в магазині.

Тож знаємо, чим живуть пересіч
ні українці. Бо й самі такі. До того ж,
це наша робота. Робота, яку люби
мо і яка нам дуже потрібна. Тому ми

ДІЙ АКТИВНО!
ЖИВИ ПОЗИТИВНО!

У 15-річного Влада Корха з Корюківки здійснилася
мрія - за рік йому вдалося зібрати ЗО тонн кришечок
від пляшок на протез незнайомому хлопцю з
Хмельниччини. Наш земляк ніколи не бачив Сашу,
але знає, що той переміг рак і залишився без ноги.
Щоб допомогти, треба було збирати щодня тисячі
кришечок. Цілеспрямований і благородний хлопець
досяг своєї мети завдяки тому, що зміг об'єднати
навколо хорошої справи своїх друзів з Корюківки,



Увага! Змінено 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
6:диного 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 Единого
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової
версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльніщь,
яка підлягає оцінці впяиву

на довкілля
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

м.ЧЕРНІГІВ
код згідно з ЄДРПОУ08351733

інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку •·

іївпливу на довкілля
1. Інформація про суб'єкта rосnодарюван

ня.
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

м. ЧЕРНІГІВ, в подальшому по тексту скорочено
КЕВ м. Чернігів.

Юридична адреса: 14007, Черніrівська об
ласть, місто Черніrів, вулиця Володимира
Дрозда, будинок 19.

2. Планована діяльність, її характеристи
ка, технічні альтернативи'.

2.1 Планована діяnьніе:rь, їїхарактеристика.
Промислова розробка Гончарівського родо

вища питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів
в смт Гончарівське Чернігівського району Чер
нігівської області.

Гончарівське родовище питних підземних вод
складається з чотирьох експлуатаційних сверд
ловин №№З, 5, 7, 9, у вигляді площинного водо
забору, які знаходяться на відстані 78-276 модна
від одної. Свердловини облаштовані на четвер
тинному водоносному комплексі, який є цільо
вим на Гончаровському родовищі. Водомісткі
породи представлені пісками різнозернистими
з Г3/1ЬКОЮ. Водоносний комплекс напірний. Про
бурені свердловини №№З, 5, 7, 9 відповідно у
1974, 2003, 1980, 1980 рр. глибиною 67,0 м, 100,0
м, 72,0 м, 72,О м. Продуктивність свердловин є

вання корисної копалини загальнодержавного
значення здійснюється в межах Гончарівсько
го родовища питних підземних вод та в межах
земельної ділянки, яка. використовується для
розміщення та постійної діяльності Збройних
Сил України.

4. Соціально-економічний вплив планова
ної діяльності

Планована діяльність КЕВ м. Чернігів спрямо
вана на безперебійне централізоване водозабез
печення власних господарсько-питних потреб і
потреб вторинних водокористувачів в смт Гонча
рівське Чернігівського району Чернігівської об
пасті, працевлаштування місцевого населення,
сплати рентної плати за користування надрами
і за спеціальне використання підземних вод, в
тому числі і до місцевого бюджету, що сприяти
ме поліпшенню стану існуючої соціальної інфра
структури територіальної громади.

5. ЗаFаnьні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (по~
тужність, довжина, площа, обсяr виробни
цтва тощо).

Підготовлені до промислового освоєння
експлуатаційні запаси питних підземних вод
2800 мз/добу, в тому числі за категоріями А
-760 мз/добу, В- 1230 мз/добу, Cl - 810 мз/добу.
Річна продуктивність видобування експлуа
таційних запасів - 876,0 тисяч мз. Технологіч
ні втрати - 201,48 тисяч мз/рік. Використання
експлуатаційних запасів на власні потреби КЕВ
м. Чернігів та водозабезпечення військової час
тини 370,99 тисяч мз/рік. Передача іншим водо
користувачам 303,53 тисяч мз/рік. Розрахун
ковий строк експлуатації родовища 25 років.

6. Екоnоrічні та інwі обмеження планова-
ної діяльності за альтернативами:

щодо технічноїальтернативи 1
Екологічні обмеження:
• на рівні технології:
- обмеження обсягів видобування корисної

копалини загальнодержавного значення;
- обмеження нераціональних витрат та втрат

корисної копалини;
- обмеження виснаження четвертинного во

доносного комплексу та зниження рівня води
внаслідок видобування корисної копалини;

- обмеження обсягів утворення забруднюю
чих речовин і відходів;
• на оівні загюоектованого nn',=,п;,·

кладені у Звіті про гідрогеологічне вивчення
надр «Геолого-економічна оцінка експлуатацій
них запасів Гончарівського родовища питних під
земних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарів
ське Чернігівського району Чернігівсько'і облас
ті», затвердженого в.о. генерального директора
ДП «Українська геологічна компанія» 13 грудня
2017 року. В результаті виконаних геологороз
відувальних робіт:

- розвідані і пі.qраховані експлуа.таційні запаси
питних підземних вод Гончарівського родовища у
кількості 2800 мз/д по четвертинному водоносно
му комплексу за категоріями A+B+Cl;

- за хімічн!-1м складом оцінені підземні води
четвертинного водоносного комплексу мають
стабільний гідрокарбонатний магнієво-кальці
євий склад, невелику мінералізацію і не вміщу
ють специфічних компонентів за винятком за
ліза загального;

- схема підрахунку запасів питних підземних
вод вибрана з урахуванням того факту, що во
дозабір КЕВ,м. Чернігів складається з 4 свердло
вин, обладнаних на один водоносний комплекс
і розміщений по кільцевій системі;

- оцінені питні підземні води на Гончарівсько
му родовищі t1e матимуть негативного впливу на
навколишнє природне середовище і експлуата
ція свердловин не призведе до виснаження чет
вертинного водоносного комплексу. В процесі
експлуатації родовища рівень води знизиться,
але буде знаходитись значно вище від допус
тимої позначки.

В якості захисту території передбачається
встановлення зон санітарної охорони. Встанов
лені розміри зон санітарної охорони для сверд
ловин Гончарівського родовища питних підзем
них вод: перший пояс СЗО не менш ніж ЗО ме
трів навколо кожного одиночного водозабору,
другий і третій пояси СЗО - 211 м та 1493 м від
повідно для площинного водозабору в цілому.

щодо технічноїальтернативи 2.
Еколого-інженерна підготовка і захист тери

торії щодо технічної альтернативи 2 аналогічні,
наведеним до технічної альтернативи 1.

щодо територіальноїальтернативи 1.
Запланована діяльність розміщуєтьс.я на те

риторії, що не підтоплюється, несприятливих ·
природних і антропогенних явищ, зміни· інже
нерно-геологічних умов не прогнозується, тому
еколого-інженерної підготовки і захисту теоито-

•життєдіяльності персоналу, задіяного в про
цесі обслуговування устаткування свердловин,
внаслідок чого утворюються господарсько-по
бутові стічні води;

- відходи, які утворюються за рахунок:
• технічного обслуговування спеціалізованої

автомобіпьної техніки, задіяної в процесі обслу
говування устаткування свердловин;
•життєдіяльності персоналу, задіяного в про

цесі обслуговування устаткування свердловин,
внаслідок чого утворюються тверді побутові
відходи.

Виконання підготовчих робіт не передбача
ється, тому сфера джерела і види можливого
впливу не наводяться.

щодо технічноїальтернативи 2.
На період експлуатації запланованої вироб

ничої діяльності сфера, джерела і види мож
ливого впливу на довкілля щодо технічної аль
тернативи 2 аналогічні, наведеним до технічної
альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1••
Сфери впливу - навколишнє природне, техно

генне і соціальне середовища. Джерела і види
можливого впливу на довкілля аналогічні, наве
деним до технічної альтернативи 1. Компоненти
навколишнього природного середовища мож
ливого впливу - клімат і мікроклімат, повітряне,
водне середовище, рослинний і тваринний світ.

О клімат і мікроклімат: об'єкт планованої ді
яльності не здійснюватиме викид в атмосферне
повітря інертних газів, значної кількості теплоти
та вологи. В результаті .експлуатації запланова
ної виробничої діяльностf зміни клімату та мі
кроклімату в районі розміщення даного об'єкта
не очікується.

О повітряне середовище: метеорологічні умо
ви в місці розташування об'єкта планованоїдіяль
ності сприяють розсіюванню забруднюючих ре
човин в атмосферному повітрі. Виникнення над
мірних концентрацій забруднюючих речовин в
приземному шарі атмосфери внаслідок несприят
ливих метеорологічних умов не передбачається.

О гідрологічне середовище: використання пит
них підземних вод в обсягах затверджених екс
плуатаційних запасів, які не призведуть до ви
снаження четвертинного водоносного комплек
су. В процесі експлуатації родовища рівень води
знизиться, але буде знаходитись значно вище від
допустимої позначки.



оуренr сверцловина N"'N"3, :,, т, 9 вщповщно у
1974, 2003, 1980, 1980 рр. глибиною 67,0 м, 100,0
м, 72,0 м, 72,0 м. Продуктивність свердловин є
достатньою для видобування питних підземних
вод в замовленій кІлькосrІ.

Свердловини експлуатуються КЕВ м. Чернігів
і використовуються для власних господарсько
питних потреб та потреб вторинних водокорис
тувачів смт Гончарівське (в тому числі населення).
За якістю питні підземні води четвертинного во
доносного комплексу відповідають нормативним
вимогам, за винятком підвищеного вмісту заліза
загального, тому перед використанням підземні
води проходить водопідготовку на станції знеза
лізнення. Після доочистки якість води відповідає
вимогам нормативних документів.

Технічна альтернатива 7.
Свердловини №№З,5,7,9 облаштовані насоса

ми типу ЕЦВ, які занурені на глибину 39 - 42 м,
складаються з асинхронного погружного
електродвигуна і одно- та багатоступінчасто
го відцентрового насоса, з'єднаних між собою
жорсткою муфтою. Рідина подається через роз
ташований між насосом і електродвигуном під
ведення, захищеним від попадання великих ме
ханічних частинок сітчастим фільтром.

Технічна альтернатива 2.
У якості технічної альтернативи розглядався

варіант вєтановпення насосного устаткування
іноземного виробництва марок DAV S4 D, S4 Е
з блоком пуску ТjЗ захисту Control Вох, яке за
безпечує високу ефективність видобування Qід
земних питних вод при менших експлуатаційних
затратах. Враховуючи обмежені обсяги фінан
сових ресурсів, заміну насосного устаткування
доцільно здійснювати поступово при відпрацю
ванні терміну експлуатації наявного наносного
устаткування.

3. Місце провадження планованої діяль
ності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованоїдіяльності: те
риторіальна альтернатива 7.

В межах території військового містечка №З у
смт Гончарівське Чернігівського району Черні
гівської області.

Місце провадження планованоїдіяльності: те
риторіальна альтернатива 2.

Інші територі_альні альтернативи планованої
діяльності не розглядаються, оскільки видобу-

• Суб'єкт господарювання має право розглядати більше
технічних та територіальних альтернатив.

- оомеження ооснпвутворення заоруднкя
чих речовин і відходів;

• на рівні запроектованого об'єкта:
обмеЖІ·•tня щодо оикори~ І,ІНІІ/1 ···МІ'ЛІ~tИХ

ресурсів з відповідним цільовим призначенням;
- прийнятний рівень рентної плати за вико

ристання природних ресурсів (води підземної
питної):

- обмеження втрат та витрат питної воли у
водопровідному господарстві КЕВ м. Чернігів у
межах, затверджених у встановленому законо
давством порядку, поточних індивідуальних тех
нологічних нормативів використання питної води.

Санітерно-епідеміологічні обмеження.
- обмеження щодо використання земель в

межах границь поясів зон санітарної охорони
підземних джерел централізованого водопос
тачання;

- обмеження щодо якості води, яка викорис
товується для централізованого водопостачан
ня населення згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігіє
нічні вимоги до питної води, призначеної для
споживання людиною».

щодо технічної альтернативи 2,
Екологічні та інші обмеження планованої ді

яльності аналогічні, наведеним до технічної аль
тернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 7.
Санітарно-епідеміологічні обмеження.
- обмеження границь поясів зон санітарної

охорони у відповідності до діючих державних
будівельних норм ДБН В.2.5-74:2013 «Водопос
тачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування».

Містобудівні обмеження:
- дотримання меж земельної ділянки згідно з

документами на землекористування.
щодо територіальноїальтернативи 2.
Інших територіальних альтернатив прова

дження планованої діяльності не передбача-
ється, тому екологічні та інші обмеження плано
ваної діяльності не встановлюються.

7. Необхідна еколоrо-інженерна nідrотов
ка і захист території за альтернативами:

щодо технічноїальтернативи 7.
В якості еколого-інженерної підготовки на

Гончарівському родовищі виконані геологороз
відувальні роботи, націлені на, підготовку його
до промислового освоєння, результати якої ви-

1• U ІІt-'VЧ'С"-Г'Сn"-І1Jrуаточ11 fJO"'"'VDVIЩO--pІDCMD-00.ЦV,

знизиться, але буде знаходитись значно вище від
допустимої позначки.

() •'/JУІІІІІ. ІІІКІДІІИІІИХ шшивін J.J УМОІJИ Ш І.JІІІОІ
ситуацй не передбачається. Відходи виробничої
діяльності передаватимуться для подальшої пе
реробки та/або захоронення згідно з договора
ми організаціям, які мають право на поводжен
ня з відходами.

О рослинний і тваринний світ, заповідні
об'єкти: запланована діяльність не передбачає
знесення зелених насаджень, заповідні об'єкти
в районі розміщення об'єкта планованої діяль
ності відсутні. Влив на рослинний і тваринний
світ відсутній.

О навколишнє соціальне середовище: рівень
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
в межах допустимих значень. Максимальні очі
кувані рівні забруднення атмосферного повітря
внаслідок планованої виробничої діяльності
не перевищуватимуть нормативних показни
ків. Рівень звуку на межі житлової забудови не
перевищуватиме допустимих значень 55 дБА в
день та 45 дБА вночі. Яккть питних вод центра
лізованого водопостачання відповідає діючим
санітарно-гігієнічним вимогам.

О навколишнє техногенне середовище - на жит
лово-цивільні, промислові об'єкти та інші елемен
ти техногенного середовища планова діяльність
за умови дотримання передбачених обмежень
не впливатиме, об'єкти навколишнього техноген
ного середовища не здійснІQватимуть негативно
го впливу на заплановану виробничу діяльність.

щодо територіальноїальтернативи 2.
Інші територіальні альтернативи планованої

діяльності не розглядаються, тому сфера, дже
рела і види можливого впливу на довкілля не
наводяться.

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 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»

Планована діяльність належить до цругої кате
горії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу довкілля, відповідно до статті З, пункту З,
підпункту З та 1 З ЗаконуУкраїни «Про оцінку впли
ву на довкілля» f,j22059-VIII від 23 травня 2017 року.

~ Продовження на 15-й стор.
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нерно-геологічних умов не прогнозується, тому
еколого-інженерної підготовки і захисту терито
рії ІІІ' потр '6Yf

щодо територіальноі альтернативи 2.
Інших територіальних альтернатив прова

дження планованої діяльності не передбача
ється, тому еколого-інженерна підготовка і за
хист території не наводяться.

8. Сфера, джерела та види можливоrо
впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 7.
Ні! період експлуатації запланованої вироб

ничої діяльності.
Сфери впливу - навколишнє природне і со

ціальне середовища. Соціальне середовище в
частині вторинних водокористувачів смт Гон
чарівське (в тому числі населення), охопленого
централізованим водопостачанням. Компоненти
навколишнього природного середовища мож
ливого впливу - повітряне, геологічне, водне
середовище, грунт. Види можливого впливу: гід
рогеологічний, фізичний (акустичний), хімічний
впливи. Гідрогеологічний вплив відбувається в
процесі видобування питних підземних вод. Фі
зичний (акустичний) влив відбуватиметься на.
атмосферне повітря внаслідок застосування в
процесі експлуатації свердловин спеціалізованої
автомобільноїтехніки. Хімічний вплив на атмос
феру, водне середовище і грунт відбуватиметь
ся за рахунок присутності хімічних елементів у
складі викидів забруднюючих речовин, стічних
водах та відходах.

Джерелами гідрогеологічного впливу є видо
бування питних підземних вод з використанням
зануреного насосного устаткування.

Джерелами фізичного впливу є
- працюючі двигуни спеціалізованої автомо

більної техніки, задіяної в процесі обслуговуван
ня устаткування свердловин (акустичний вплив);

Джерелами хімічного впливу є:
- викиди забруднюючих речовин .(газоподіб

них та пилових викидів), що надходитимуть в
атмосферне повітря за рахунок:
• роботи двигунів спеціалізованоїавтомобіль

ної техніки, задіяної в процесі обслуговування
устаткування свердловин;

- стічні води, які утворюються за рахунок:
• промивання фільтрів та іншого устаткуван

ня станції знезалізнення;

Четвер,_29 листопада 2018 e-mail: desnyanka-che@ukr.net, http://issuu.com/desnjnka,www.facebook.com/dvilna
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ЗАТВЕРДЖЕНО

•.~-«~ КЕВ м. Чернігів

\WИU \ __НО.В. Дмитренко/

топада 2018 року

AKT№l

Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

м.Чернігів від 28 листопада 2018 року

Даний акт складений у присутності начальника відділення експлуатації фондів Сахна

Олександра Андрійовича, відповідальної особи з контролю за виконанням заходів з охорони

навколишнього природного середовища під час господарської та іншої діяльності - заступника

начальника відділу - головного інженера Гунька Ярослава Васильовича та начальника служби

(водопровідно-каналізаційної) Шульги Василя Степановича про те, що 28 листопада 2018 року на

дошці оголошень в смт Гончарівське адмінкорпусу КЕВ м. Чернігів розміщено Повідомлення про

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Промислова розробка Гончарівського

родовища питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського району. - . 

Чернігівської області».

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

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

природного середовища, другий - для КЕВ м. Чернігів.

оголошень

Начальник відділення експлуатації фондів
мп

заходів з охорони навколишнього природнQr~,
середовища під час господарської та
Заступник начальника відділу - r1

мп

Начальник служби
(водопровідно-каналізаційної)

.ко/



Додаток до Акта №1 від 28 листопада 2018 року
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,

на дошці оголошень у смт Гончарівське КЕВ м. Чернігів

..

Начальник відділення експлуатації фондів

Відповідальна особа з контролю за виконанням заходів з охорони навколишнього прирс
середовища під час господарської та іншої діяльності - заступник начальника відділу,
головний інженер
Начальник служби (водопровідно-каналізаційної)



В м. Чернігів

Дмитренко/

да 2018 року

АКТ№2

Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

м.Чернігів від 28 листопада 2018 року

Даний акт складений у присутності відповідальної особи з контролю за виконанням заходів з

охорони навколишнього природного середовища під час господарської та іншої діяльності -

заступника начальника відділу - головного інженера Гунька Ярослава Васильовича, начальника

служби (водопровідно-каналізаційної) Шульги Василя Степановича та Голови Гончарівської

селищної ради Рудника Віталія Миколайовича про те, що 28 листопада 2018 року на дошці

оголошень Гончарівської селищної ради розміщено Повідомлення про плановану діяльність, яка

підлягає оцінці впливу на довкілля «Промислова розробка Гончарівського родовища питних

підземних вод для КЕБ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області».

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

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

природного середовища, другий - для КЕБ м. Чернігів, третій - для Гончарівської селищної ради.

Додатки до Акта на 2 (двох) аркушах:
1) Лист Голові Гончарівської селищної ради вих. № 2614 від 27 листопада 2018 року про

прохання розмістити Повідомлення про плановану діяльність на 1 (одному) аркуші;

2) Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці оголошень

Гончарівської селищної ради на 1 (одному) аркуші.

Відповідальна особа з контролю за виконанням
заходів з охорони навколишнього природного
середовища під час господарської та іншої · ·
Заступник начальника відділу - голови

мп
І

/



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КВАРТИРИ О - ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М.ЧЕРНІГІВ

вул. Володимира Дрозда, 19, м. Чернігів, 14007, тел/факс (04622) 5-30-27 е-гпаі]: kev.-mot1@ukr:net

« 'і.і t-f, 2018 р.

Вих" № ІХ 6 /(/

Голові Гончарівської селищної ради
Руднику В.М,

15558, Чернігівська область, Чернігівський район,
смт Гончарівське, вул.Танкістів, будинок 11

Щодо розміщення Повідомлення про планову діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Керуючись пунктом З статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» просимо на дошці оголошень та офіційному сайті органу місцевого
самоврядування розмістити Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на, довкілля КЕВ м.Чернігів.

Текст Повідомлення на семи аркушах додається до даного листа.

Начальникс- 'R~таційнр~jдділу м.Чернігів
1

./ О.В.Дмитренко

Матвєсва, (04622).5-30-27



Додаток №2 до Акта №2 від 28 листопада 2018 року
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність КЕВ м. Чернігів, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,

на дошці оголошення в адмінбудівлі Гончарівської селищної ради

Відповідальна особа з контролю за виконанням заходів з охорони навколишнього природного
середовища під час господарської та іншої діяльності - заступник начальника відділу,
головний інженер
Начальник служби (водопровідно-каналізаційної)

Голова Гончарівської селищної ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

ада 2018 року

АКТ№3

Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

м.Чернігів
від 28 листопада 2018 року

Даний акт складений у присутності відповідальної особи з контролю за виконанням заходів з

охорони навколишнього природного середовища під час господарської та іншої діяльності - заступника

начальника відділу - головного інженера Гунька Ярослава Васильовича, начальника служби

(водопровідно-каналізаційної) Шульги Василя Степановича та Голови Гончарівської селищної ради

Рудника Віталія Миколайовича про те, що 28 листопада 2018 року на офіційному сайті Гончарівської

територіальної громади за посиланням http://goncharivska.gromada.org.ua/ у розділі "Офіційні документи"

за посиланням http://goncharivska.gromada.org.ua/docs/ розміщено Повідомлення про плановану

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Промислова розробка Гончарівського родовища

питних, підземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського району Чернігівської

області» (посилання на розміщене Повідомлення про плановану діяльність

http://goncharivska.gromada.org.ua/docs/126698/).
Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територ1ального

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

середовища, другий - для КЕВ м. Чернігів, третій - для Гончарівської селищної ради.

Додаток № 1 до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на

офіційному сайті Гончарівської територіальної громади на З (трьох) аркушах.

Відповідальна особа з контролю за виконанням
заходів з охорони навколишнього природного
середовища під час господарської та іншої ді
Заступник начальника відділу - головний ·

мп

ко/

Начальник служби
(водопровідно-каналізаційної)
~

ої ради /В.М. Рудник/



Додаток №1 до Акта №3 від 28 листопада 2018 року
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність КЕБ м. Чернігів, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,

на сайті Гончарівської територіальної громади у розділі"Офіційні документи"

С ф goncharivska.gron1ada.org.t1a

Гончарівська територіальна громада вітає Вас на
офіційному сайті нашої громади!
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гончаріаеька громада. Офщ1йн1 доІ<)"Іент

Офіційні документи
На даній сторінці оприлюд гься офі.:ійні доку1о1енти rромади. розпврвдження. рішен•я. проекти рішf)'ь.

Критер11 пошуку докуменлв·
Всі 111пи докуменrів

Номер докуме:;~d

Будь-яке ск1шкання .• Всі сесп ...

т -• Н.:111а

О. Пошук документів

і Tttn даrа Номер Назв,1

ПОВіДОJ,ІЛf'І"JІ 28.11 2016 N21 
ЕВ

м Чернпів
---

2 Ріше~ня сесііі 06.03.2018
селищної сшна1 цяга

Система електронних петицій !',118 ради сесія сьоме

кварн1рно-експлуатац,иний вщдш · черкіпв (1rо.ц зпд- з ЄДРПОУ 08351733) 111формус
про на1А;р пооведнти планову діяльність та оцінку ії впливу на дов1<іл11я .•
1Фа1 іо І'

«Про па11ов1· участь замо~и,иків 6уд1вн ишве у розвиткг 1нфраструктур11 на теригорн
Гончарівсьхої се1111щної рад11,
(файnі11· 1)
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Гончарівська громада • Офщійні документи • Кварп1рно-ексnлуатац1йний відділ '·' Черніг в (код зr1д~о з ЄДРПОУ 08351733) ~формує про намір ~овад11ти планову діяльністо ·а оц1нку її впл11ву
на довкілля.

Повідомлення КЕВ м. Чернігів №№1 «Квартирно-експлуатаційний відділ
м. Чернігів (код згідно з ЄДРПОУ 08351733) інформує про намір провадити
планову діяльність та оцінку ї1· впливу на довкіпля.»

СКЛІ1КіІt!НЯ

сесія:

Т11п Повідомлення КЕВ м.Черніrів
документу:

Дата: 28.11.2018

Номер №-1
документу:

Назва
документу:

ри кріплені
файли:

• повернушся

квартирно-ексnnуатаціі\ний відділ м.Черніrів (код зrідно з ЄДРПОУ 08351733) інформує про намір провадити планову
діяльність та оцінку її впливу на довкімя.

1. @ квартиряо-е :сnлуатац1й>ОІ11 відд1л м. Чернігів (код згшно з ЄДРПОУ 08351733) інформує про намір провадити
планову діяльність та оцrнку і1 впливу на довкілля (О. 96 МБ)

списку документ,в

Відповідальна особа з контролю за виконанням заходів з охорони навколишнього природного
середовища під час господарської та іншої діяльності - заступник начальника відділу,
головний інженер
Начальник служби (водопровідно-каналізаційної)

Голова Гончарівської селищної ради



Люба і
«Гіацинти»

Стор. 8 Стор. 9 0462-675-499, 050-690-93-55,
063-057-15-45 www.termolex.com.ua

----

..
Зі святом

Великодня!

Від щирого серця вітаю
жителів Чернігівщини

з Великоднем!
Бажаю вам щастя і радості, віри

та благополуччя! Нехай чудесне свято
принесе любов і світло у ваші родини,
щирість і добро у взаємини! Нехай Боже
благословення буде запорукою миру на
нашій землі, духовного відродження нашої
держави, здійснення найзаповітніших
rпnлiR::11-thl

«Я піду
•в далекі гори»

Життя Назарія
Яремчука

КОНДИЦИОНЕРЬІ
v"достуnнь1е qень1
v"качественнь1іі 6 6 6

монтаж V~•
v"сервмс -
v"rарантм1

5 пет 6cmso

ДРУГИЙ ТУР

Найдемократичніші
вибори

Другий тур виборів Президента
України пройшов на Чернігівщині
без суттєвих порушень. Незалежні
експеоти високо оuінипи піпг,



Телефонні номери рекламного відділу: (0462) 67-79-74, 97-38-40
-. -·----.,,;:.,,_..c::..-r-·- --·--- ::.:..:....:.-~~.....:s,;_~-~:-: ...,...~~.:c-"~,::-:,...-.,~-~,..;-_- -.:•..•-.-...___-..'с..~ ..іі.: ••.•••

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

(автоматично генерується програмними засоба
ми ведення Реєстру, HfJ зазначається суб'єктом

господарювання)

20181242311
(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
лланованоі діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо
го оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Промислова розробка Гончарівського родо

вища питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів
в смт Гончарівське Чернігівського району Черні·
гівськоі області.

Підготовлені до промислового освоєння екс·
плуатаційні запаси питних підземних вод 2800 мз;
добу, в тому числі за категоріями А- 760 мз/добу, 8-
1230 мз/добу, С1 - 810 мз/добу. Річна продуктив
ність видобування експлуатаційних запасів - 876,0
тисяч мз. Технологічні втрати - 201,48 тисяч мз/рік.
Використання експлуатаційних запасів на влас·
ні потреби КЕВ м. Чернігів та водозабезпечення
військової частини 370,99 тисяч мз/рік. Передача
іншим водокористувачам 303,53 тисяч мз/рік. Роз·
рахунковий строк експлуатації родовища 25 років.

2. Суб'єкт господарювання
КВАРТИРНО·ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

м. ЧЕРНІГІВ, код ЄДРПОУ 08351733.
В межах території військового містечка №3

у смт Гончарівське Чернігівського району Черні·
гівськоі області.

З. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресур
сів Чернігівської обласної державної адміністра
ції. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,

тел,/факс (0462) 67·48·72, електронна адреса:
deko_post@cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рішення про про
вадження манованоїдіяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на
довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
Спеціальний дозвіл на користування надрами,
що надається Державною службою геології та
надр Украіни.

5. Строки, тривалість та пор,~док громад
ського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і
місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення ста·
новить 25 робочих днів з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у
назві оголошення) та надання громадськості до·
ступудо звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації, визначеної суб'єктом гос·
подарювання, що передається для видачі виснов
ку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгоео
рення громадськість має право подавати будь·які
зауваження або пропозиції, які, на іі думку, сто·
суються планованої діяльності, без необхідності
іх обгрунтування. Зауваження та пропозиції мо·
жуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) та усно під час громадських
С.ІІІj'хань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
22 травня 2019 року о 15.00 в актовому залі

Гончарівськоі гімназії за адресою: 15558, Черні·
гівська область, Чернігівський район, смт Гонча·
рівське, вул. Танкістів, 82·А.

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

уповноважений територіальний орган, що за
безпечує доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої доступної інформації щодо
планованоїдіяльності

Департамент екології та природних ресур
сів Чернігівської обласної державної адміністра
ції. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,

тел.jфакс (0462), 67·48·72, електронна адреса:
deko_post@cg.gdv.ua. Реєстраційна справа на
сайті Департаменту екології та природних ре·
сурсів знаходиться під пунктом 36 за посиланням
http://eco.cg.gov.ua/index.php. Реєстр з ОВД за по·
сипанням http://eia.menr.gov.ua/places/view/2311.

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

Департамент екології та природних ресур
сів Чернігівської обласної державної ацміністрв
ціі. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
тел,/факс (0462) 67·48·72, електронна адреса:
deko_post@cg.gov.ua.

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

8. Наявна екологічна інформація щодо
планованоїдіяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на 172 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншоїдодаткової інфор
мації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також час, з яко
го громадськість може ознайомитися з ними.

Гончарівська гімназія. Адреса: 15558, Черні·
гівська область, Чернігівський район, смт Гонча·
рівське, вул. Танкістів, 82·А, контактна особа - ди·
ректор Гончарівськоі гімназії Рудник Ніна Іванівна,
(067) 883·15·60, з 26 квітня 2019 року.

Гончарівська селищна рада. Адреса: 15558,
Чернігівська область, Чернігівський район, смт
Гончарівське, вул. Танкістів, 11, контактна особа -
Голова Гончарівськоі селищної ради Рудник Віталій
Миколайович, (096) 941·77·11, з 26 квітня 2019 року.

КВАРТИРНО·ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
м. ЧЕРНІГІВ. Адреса: 15558, Чернігівська область,
Чернігівський район, смт Гончарівське, вул. Тан
кістів, 56·А, контактна особа - Начальник спуж
би (водопровідно-канапіааційної) Шульга Василь
Степанович, (050) 177·88·52, з 26 квітня 2019 року.

Начальник КЕВ м. Черніrів
О.В. ДМИТРЕНКО

• к1ноднонс Канал «Україна»
rотує прем'єру саrи про

кохання «Чуже жиnя»
9 травня телеканал •Україна• покаже

прем'єрну 12-серійну картину •Чуже життя• ви
робництва комnаніїStаr Media. Подіїфільму роз
гортаються протягом драматичних 16 років - з
1939 по 1955. Це сага про кохання чотирьох ге- !
роїв, яким доведеться зіткнутися з найстраw- !
ніwим випробуванням - війною і післявоєнни- 1
ми репресіями.

Син ди-
ректора ве
ликого заводу
Віктор, вихо
ванець дитбу
динку Сергій,
скромна про·
давщиця Полі·
на і яскрава ак
торка Любов.
їхні долі пере·
плелися, щоб
проявити кра·
щі і гірші люд·
ські риси. Один вижив у концтаборі, але змушений
жити під чужим ім'ям. Інший став героєм війни, але
змушений брехати своїй дружині, щоб її не втратити.
Обом жінкам доводиться приховувати своє минуле ко·
хання, щоб знайти собі місце в сьогоденні.

У фільмі знялися Сергій Стрельников, Олеся Фат·
тахова, Ілля Малаков, Катерина Астахова, Світла·
на Зельбет, Людмила Загорська, Оксана Жданова й
інші. Зйомки проходили в Києві, Київській і Чернігів·
ській областях._____ ...............................................•._. _ .

Час,нь1е ,1Jо11нвяенин nрииимаем
ТОПЬНО НА НVПОНЕ!
061,явления в номе11 - дn 17:00 понедельника.

Количество спов в обьявлении - НЕ БОЛЕЕ 10!

Текст

ВНИМАНИЕ!
запопняйте купон аккуратно и разборчиво

Инваnидную меди
цинскую кровать
(многофункциональ
ная, на колесах, с
двумя матрасами,
один - противоnро
лехневнй). Цена до
говорная. Тел.
(073) 096-71-45.

Ботинкм кенские (р.
38, натур. кожа, си
ние, НОВЬІЄ); ЧЗЙНЬІЙ
сервиз на б персон
(nерламутровЬій);
мужскую рубашку
~ч,.е,?"н""ая,.: :Аf~::'а:_и:,

Решетки для разннх
плит (б/у). Цена 70
грн/шт. Тел .. :
(068) 565-52-85,
(063) 590-30-05.

Гарнитур СПЗЛЬНЬІЙ
(светпнй, б/у) - 1300
грн; диван (б/у) -
300 грн. Тел.:
(068) 565-52-85,
(063) 590-30-05.

Новwе капроновье
ящики для овощей
(по 25 грн/шт.). Тел.:
(06В) 565·52-85,
(063) 590-30·05.

ТОВ •Чернігів-Вторкольормет•
ЗАnРОШУЄ для сп,вnРАЦІ
ліДприємства,організаціі та приватних осіб·--·. - ..• ; . - ..
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ТА

НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
БРУХТ алюмінію/міді/бронзи
латvні/свинuя/акvмvлятооні

підприємство
«Сан Бі Україна»

ТМ «Медодар>> (Київ)

КУПУЄ
МЕД

оптом на постійній основі
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Чи відомо нам, що таке
справжній хліб і яким він
був у минулому?.. Чернігів
ка Тетяна СТУЛЕНЬ уже ба
гато років готує справжній
хліб на заквасціза древніми

рецептами.

31 СВІТЛИМ ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ!
39 ПИТАНЬ - ЗА SS ХВИЛИН
СЕСІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ

НJ~
СПУСТОШЕНИЙ- ПЕРОН
життя
ДО ДНЯ ПАМ'ЯТІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
ТРАГЕДІЇ

HJ~
ВЕЛИКОДНІ РЕЦЕПТИ
СВЯТКОВИЙ СТІЛ

НАШ №бGр
Підсумки другого туру

виборів Президента України
Складено за nрлередні

ми даними cvk.gov.ua ста
ном на 19 годину 23 квітня.

Спочатку вказано від
соток від кількості тих, хто
брав участь у виборах, у
дvжках - від загальної

ВАРТО ЧИ НІ? Gp
Реорганізація

задля
економи

чи ні?
Чи доведеться

закривати маленькі
111кnпи Мих;:~ й пп-

(
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(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливуна довкілля (автома
тично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом
господарювання)

20181242311
(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 довкіл
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збиран
ня та врахування зауважень і пропозицій гро
мадськості до планованої діяльності.

1. Пnанована діяnьність
Промислова розробка Гончарівського родо

вища питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів
в смт Гончарівське Чернігівського району Чер
нігівської області.

Підготовлені до промислового освоєння екс
плуатаційні запаси питних підземних вод 2800
мз/добу, в тому числі за категоріями А - 760 мз;
добу, В - 1230 мз/добу, с, - 810 мз/добу. Річна
продуктивність видобування експлуатаційних
запасів - 876,0 тисяч мз. Технологічні вгратм=-
201,48 тисячі м3/рік. Використання експлуата
ційних запасів на власні потреби КЕВ м. Чернігів
та водозабезпечення військової частини 370,99
тисячі мз/рік. Передача іншим водокористува
чам 303,53 тисячі м3/рік. Розрахунковий строк
експлуатації родовища 25 років.

2. Суб'єкт господарювання
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

м. ЧЕРНІГІВ, код ЄДРПОУ 08351733.
У межах території військового містечка

№3 у смт Гончарівське Чернігівського району
Чернігівської області.

З. Уповноважений орrан, який забезпе
чує проведення rромадськоrо обговорення

Департамент екології та природних ресур
сів Чернігівської обласної державної адміні
страції. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина
Юріївна, тел./факс (0462) 67-48-72, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рішення про
провадження пnанованої діяnьності та ор-

rан, який розrnядатиме резуnьтати оцінки
впnиву на довкіnnя

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
Спеціальний дозвіл на користування надрами,
що надається Державною службою геології та
надр України.

5. Строки, триваnість та порядок громад
ського обговорення звіту з оцінки впnиву
на довкіnnя, вкnючаючи інформацію про
час і місце усіх запnанованих громадських
сnухань

Тривалість громадського обговорення ста
новить 25 робочих днів з моменту офіційно
го опублікування цього оголошення (зазнача
ється у назві оголошення) та надання громад
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації, ви
значеної суб'єктом господарювання, що пере
дається для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля.

Протягом усього строку громадського об
говорення громадськість має право подава
ти будь-які зауваження або пропозиції, які,
на її думку, стосуються планованої діяльнос
ті, без необхідності 'іхнього обгрунтування.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в
письмовій формі (у тому числі в електронному
вигляді) та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
22 травня 2019 року о 15 годині в актовому

залі Гончарівсько'і гімназії за адресою: 15558,
Чернігівська область, Чернігівський район, смт
Гончарівське, вул. Танкістів, 82-а.

Громадські слухання (другі) не заплановані.
6. Уповноважений центраnьний орrан

або уповноважений територіаnьний ор
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцін
ки впnиву на довкіnnя та іншої доступної
інформації щодо пnанованої діяnьності

Департамент екології та природних ресур
сів Чернігівської обласно'і державної адміні
страції. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина
Юріївна, тел./факс (0462) 67-48-72, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.ua. Реєстраційна
справа на сайті Департаменту екології та при-

ДО ВІДОМА ІІр
родних pt'Cypi lu знаходигьс» ПІД пунктом 36
за посиланням http://eco.cg.gov.ua/index.php.
Реєстр з ОВД за посиланням http://eia.menr.gov.
ua/places/view/2311.

7. Уповноважений центраnьний орган
або уповноважений територіаnьний орrан,
до якоrо надаються зауваження і пропо
зиції, та строки надання зауважень і про
позицій

Департамент екології та природних ресур
сів Чернігівської обласної державної адміні
страції. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина
Юріївна, тел./факс (0462) 67-48-72, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.ua.

Зауваження і пропозиції приймаються про
тягом усього строку громадського обговорен
ня, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо
го оголошення.

8. Наявна екоnоrічна інформація щодо
пnанованої діяnьності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на 172 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін
ки впnиву на довкіnnя та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, за
значеного у пункті б цього оrоnоwення),
а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними.

Гончарівська гімназія. Адреса: 15558, Черні
гівська область, Чернігівський район, смт Гон
чарівське, вул. Танкістів, 82-а, контактна особа -
директорка Гончарівської гімназії Рудник Ніна
Іванівна, (067) 883-15-60, з 26 квітня 2019 року.

Гончарівська селищна рада. Адреса: 15558,
Чернігівська область, Чернігівський район,
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 11, контактна
особа - голова Гончарівсько'і селищно'і ради
Рудник Віталій Миколайович, (096) 941-77-11,
з 26 квітня 2019 року.

КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
м. ЧЕРНІГІВ. Адреса: 15558, Чернігівська об
ласть, Чернігівський район, смт Гончарівське,
вул. Танкістів, 56-а, контактна особа - началь
ник служби (водоnровідно-каналізаційно'і)
Шульга Василь Степанович, (050) 177-88-52, з 26
квітня 2019 року.

Начальник КЕВ
м. Чернігів О. В. ДМИТРЕНКО

I ІV/Т\'Crn-y \..aІVIV\.Іr1nr1л J\D"UYIMVJA М-СІ\..СІ-

джень біля с. Андріївка. До гасін
ня було залучено 39 чоловік та ві
сім одиниць техніки, о тому числі від
ДСНС України 35 чоловік особового
складу та сім одиниць техніки. Також
залучено пожежний літак АН-32П та
вертоліт МІ-8 ДСНС України. О 15.50
пожежу локалізовано, а о 20.10 лік
відовано.

Микола ШЕЙГАС.
заступник начальника

Черніzівськоzо райвідділу УДСНС
України у Черниіеській області

СПОРТІ:р
Переможці в
кікбоксингу й

футболі
Вихованці Чернігівської районної

дитячо-юнацької спортивної школи
ФСТ «Колос» у складі збірної облас
ті брали участь у Чемпіонаті України
з кікбоксингу WPKA, що відбувся в
Харкові. Посіли такі призові місця:
Наталія Уварова зі Ст. Білоуса -два
перших місця в розділах лайт і кік
лайт; Антон Дока з Киїнки - перше
місце в розділі лайт, 11-ге - кік лайт;
олишівці Павло Дейнега та Іван Кулик
-другі місця в розділі лайт, Іван до то
го ж, виборов І місце в семі; Єлизавета
Орішко з М.-Коцюбинського в розді
лі лайт - І місце, хард бокс - 11 міс
це. Вітаємо переможців та тренерів
викладачів Романа Осипенка, Олега
Процана.

21 квітня в Киїнці відбулася ка
лендарна гра з командою ДЮСШ
Козелець. Збірна команда ЧР ДЮСШ
ФСТ «Колос» юнаків 2002 р. н. вигра
ла з рахунком 4:2 (тренер-викладач
Дмитро Романенко), збірна юнаків
2004 р. н. - перемогла 8:1 (тренер
викладач Андрій Кривенок).

lzopXAMKO.
директор ЧР ДЮСШ

j
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Про розміщення Оголошення
та Звіту з ОВД на дошках оголошень

м.Чернігів 2019 року

Даний акт складений у присутності начальника відділення експлуатації фондів Сахна

Олександра Андрійовича, відповідальної особи з контролю за виконанням заходів з охорони

навколишнього природного середовища під час господарської та іншої діяльності -

заступника начальника відділу - головного інженера Гунька Ярослава Васильовича та

начальника служби (водопровідно-каналізаційної) Шульги Василя Степановича про те, що

2019 року на дошці оголошень в смт Гончарівське адмінкорпусу
с-------_

КЕВ м. Чернігів 'розміщено Звіт з оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок

громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

«Промислова розробка Гончарівського родовища питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів

в смт Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області».

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

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

навколишнього природного середовища, другий - для КЕВ м. Чернігів.

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Звіту з ОВД та Оголошення про початок

громадського обговорення Звіту з оцінки

Гончарівське КЕВ м. Чернігів на f/P/ИW;U,UJ

Начальник відділення експлуатації фонді в

Відповідальна особа з контролю за виконанням
заходш з охорони навколишнього природного
середовища під час господарської та іншої
Заступник-начальника відділу - головн

Начальник служби
(водопровідна-каналі заці йної)

13 смт

.В. Гунько/

.С. Шульга/



Додаток до Акта №1 від « И » U i71/,l,_ 2019 року

Фотофіксація розміщення Звіту з оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності на дошці оголошень у смт Гончарівське КЕБ м. Чернігів

Начальник відділення експлуатації фондів

Відповідальна особа з контролю за виконанням заходів з охорони навколишнього при
середовища під час господарської та іншої діяльності - заступник начальника відділу,
головний інженер

Начальник служби (водопровідно-каналізаційної)



- ЗАТВЕРДЖЕНО

ггренко

АКТ№2

9 року

Про розміщення Оголошення
та Звіту з ОВД на дошках оголошень

м.Чернігів 2019 року

Даний акт складений у присутності відповідальної особи з контролю за виконанням

заходів з охорони навколишнього природного середовища під час господарської та іншої

діяльності - заступника начальника відділу - головного інженера Гунька Ярослава

Васильовича, начальника служби (водопровідно-каналізаційної) Шульги Василя Степановича

та Голови Гончарівської селищної ради Рудника Віталія Миколайовича про те, що «М.., »

t;J/{H)/ 2019 року на дошці оголошень Гончарівської селищної ради розмішено

Звіт з оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Промислова розробка Гончарівського

родовища питних шдземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського

району Чернігівської області».
Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого

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

навколишнього природного середовища, другий - для КЕВ м. Чернігів, третій - для

Гончарівської селищної ради.
Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Звіту з ОВД та Оголошення про початок

громадського обговорення Звіту з оцінки

Гончарівської селищної ради на 1{_Pjk,011Jz}
(/

Голова Гончарівської селищної ради

на дошці оголошень

..

Відповідальна особа з контролю за виконанням
заходгв з охорони навколишнього природного
середовища під час господарської та іншої л~
Заступник начальника відділу - голов~ ш.11,'-'ш-~k::: ~~~1~::{j=-

y • ,.І:~

Начальник служби
(водопровідна-каналізаційної)



Додаток до Акта №2 від « М' » к;ІJ frl(-2-- 2019 року

Фотофіксація розміщення Звіту з оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності на дошці оголошень Гончарівської селищної ради

Голова Гончарівської селищної ради

Відповідальна особа з контролю за виконанням заходів з охорони навколишнього природного
середовища під час господарської та іншої діяльності - заступник начальника відділу,
головний інженер

Начальник служби (водопровідно-каналізаційної)



АКТ№З

Про розміщення Оголошення
та Звіту з ОВД на дошках оголошень

м.Чернігів 2019 року

Даний акт складений у присутності відповідальної особи з контролю за виконанням

заходів з охорони навколишнього природного середовища під час господарської та іншої

діяльності - заступника начальника відділу - головного інженера Гунька Ярослава

Васильовича, начальника служби (водопровідно-каналізаційної) Шульги Василя Степановича

та Директора Гончарівської гімназії Рудник Ніни Іванівни про те, що «~ »

201 С) року на дошці оголошень Гончарівської гімназії розміщено Звіт з

оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з

ошнки впливу на довкілля планованої діяльності «Промислова розробка Гончарівського

родовища питних пгдземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського

району Чернігівської області».

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

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

навколишнього природного середовища, другий - для КЕВ м. Чернігів, третій - для

Гончарівської гімназії.

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Звіту з ОВД та Оголошення про початок

Гончарівської гімназії н

Директор Гончарівської

арк .
..

Відповідальна особа з контролю за виконанням
заходів з охорони навколишнього природного
середовищапід час господарської та іншої діял
Заступник начальника відділу - головни~е

Начальник служби
(водопровідно-каналізаційної)

на довкілля на дошці оголошень



Додаток до Акта № З від «_Jf_» JC,#/fflR,,,-- 2019 року

Фотофіксація розміщення Звіту з оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
· довкілля планованої діяльності на Дошці оголошень Гончарівської гімназії

~
УКРАЇНА

Комунальний
навчальний заклад

Гончарівська гімназія
Гончарівської селищної ради

Чернігівського району
Чернп-Івської області

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Директор Гончарівської гімназії

Відповідальна особа з контролю за виконанням заходів з охорони навколишнього
середовища під час господарської та іншої діяльності - заступник начальник
головний інженер

Начальник служби (водопровідно-каналізаційної)



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КВАРТИРНО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІ,ІЩІЛ М.ЧЕРНІГІВ

вул. Володимира Дрозда, 19, м. Чернігів, 14007, тел./факс (04622) 5-30-27 e-mail: kev-moLІ@L1kr.пet

« o(J» tJf 2019 р.

Вих .. No r/.9f

Голові Гончарівської селищної ради
Руднику В.М.

Керуючись пунктом 3 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

просимо розмістити на дошці оголошень та на офіційному сайті органу місцевого

самоврядування Звіт з оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок

громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

·. «Промислова розробка Гончарівського родовища питних підземних вод для КЕВ м.

·, ,Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області».

Просимо також для ознайомлення громадськості протягом 25 робочих днів з

моменту офіційного оприлюднення цього Оголошення забезпечити доступ до Звіту з

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КЕВ м. Чернігів. Громадське

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля відбудеться з 26 квітня по 06 червня.

Текст оголошення на 2 аркушах та Звіт з оцінки впливу на довкілля на 172 аркушах

додаються до даного листа.

О.В.Дмитренко



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КВАРТИРИО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М.ЧЕРНІГІВ
вул. Волош1мира Дрозда, 19, м. Чернігів, 14007, тел./факс (04622) 5-30-27 е-гпаіі: kev-mou@ukr.net

Директору Гончарівської гімназії
Гончарівської селищної ради
Чернігівського району Чернігівської області
Рудник Н.І .

. ,

Керуючись пунктом 3 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

просимо розмістити на дошці оголошень Звіт з оцінки впливу на довкілля та

9голошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності «Промислова розробка Гончарівського родовища питних

підземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське Чернігівського району

Чернігівської області».
Просимо також для ознайомлення громадськості протягом 25 робочих днів з

моменту офіційного оприлюднення цього Оголошення забезпечити доступ до Звіту з

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності КЕВ м. Чернігів. Громадське

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля відбудеться з 26 квітня по 06 червня.

Текст Оголошення на 2 аркушах та Звіт з оцінки впливу на довкілля на 172 аркушах

додаються до даного листа.

О.В.Дмитренко



ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

ова розробка Гончарівського родовища питних підземних вод для КЕБ м. Чернігів в смт Гончарівське
Чернігівського району Чернігівської області»

(вид планованої діяльності)
реєстроиійна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20181242311

Чернігівська область, смт Гончарівське, вул. Танкістів, буд. 82-А, в актовій залі Гончарівської гімназії
(місце проведення громадського слухання)

від 22 травня 2019 року о 15 годині смт 1 ончаршське

..
Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості /cf осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком
до цього протоколу.

Порядок денний:
І. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

., . Запитання до доповідачів та відповіді.
4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції) .
5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття

громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухапь.



Слухали:

І. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 20 І 7 р. No 989, він уповноважений головувати на громадських
луханнях.

2. Головуючого, який розяснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій
громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість
регламент:

на вступне слово головуючого - до J хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання - до /О хв.;

оповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий

на кожну з __ співдоповідей - до---==- хв.;
відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до 5 хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні - до-= хв.;
на інші виступи в обговоренні - до 5 хв.;
на підбиття підсумків та закриття слухань - до § хв.
2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля. доповіді інших учасників.

лухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля
./d~,dtfi ~ ,$,ка?.@".k --/~- /¾///~14?'? gg д ~/l?/

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)



----
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

3. Доповідь іншого учасника

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

(короткий зміст доповіді)



.., . Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надасться безпосередньо на
громадських _слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)"

о Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася
(із зазначенням особи, що її надає)



'v....,....,.t'_._ •.. , .. ,J ·--··----~· --- - i:· -
_,J.._,,,_11 -J-r ....,'"""'""" ___.,, ... , .. ~ ··t'----------..--., ~- - ~ -

No Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)

- =-
-------------------------

4.06 {

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та
вкриття громадських слухань.

Слухали:
n'h//?/Pи$~/t7$~



До протоколу додаються:

І. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на _L арк.

2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на А_ арк.

". Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на _f__ арк.

4. Письмові зауваження тв-пропозишї, що надійшли протягом громадських слухань, на~ арк.

5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на-==--- арк.

6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий
(підпис) (прізвище та ініціали)

* Фа1-1· віасутносл і зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

«Промислова розробка Гончарівськоrо родовища питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське
Чернігівського району Чернігівської області»

(вид планованої діяльності)
реєстраиійна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20181242311

Чернігівська область, смт Гончарівське, вул. Танкістів, буд. 82-А, в актовій зал:
. .. . ...ончаg1 вськоі гімназп

(місце проведення громадського слухання)

від 22 травня 2019 року о 15 годині смт 1 ончар1вське

Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Кпнтактний

Адреса реєстрації або фактична адреса

No або прізвище, ім'я, по б!ітькові (для телефон
проживання (для фіз11ч1-111х осіб) або адреса Підпис"

представника і пайменування фізичних місцезнаходжеиня (для юридичних осіб)
(для юридичних осіб) осіб)

.
•

К.tJ.,d,Utl-(е: о/~4"
-

.1 141~~
,

І

1-.
с$ R. )U( U/4 Ію 3/иї;

81'а;rо~и.-
f" 1

* Пілпис особи, шо дає згоду на обробку персоиальних даних відповідно до Закону Украї1111 "Про захист персональних даних".

І



І
Прізвище, ім'я, Рік

по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса
№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)
(для юридичних осіб) осіб)

46_ J

3
~

=г=:
і; /h'2R- есг ¼

{!:м.. -f 11 Pr k ІРіч У

c/luщ~U-/P~~-
s ~$e)'t - І

~//Q_;}:t-~

~~r~/~.t'O

h ;I/Ot!5't"vE. - . '

7/~,Z~/Іtf/-Ц2 '

1 Jf2~ro
O~z.&A-

d,,Г і/f',,oe,и;v··8к,д.-- Р.

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Украіни "Про захист персональних даних".



\ '
Прізвище, ім'я, Рік

по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон
проживання (для фізичних осіб) або адреса Пщпис"

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб)

J
с3~~

~l-«Jv J/Нд5?J(LI ;~ ,,,

і

q :1Zo6~ є/о а,
.и~ Jtюлм (1-щЯ -
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персовальник даних".



№

Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичних осіб)
або прізвище, ім'я, по батькові
представника і найменування

(для юридичних осіб)

Рік
народження

(для
фізичних

осіб)

Контактний
телефон

Адреса реєстрації або фактична адреса
проживання (для фізичних осіб) або адреса

місцезнаходження (для юридичних осіб)
Підпис*

/j

/,1
fJ(, ал.е юг.гг
о~~(..е,а илр
o..L- t;; ~ C.rx- 1/4)jj? 0 gCL "L

•

Іь

, .•.

--,,

І
* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



.
\ '

Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний

Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон
проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб)

j/МИJВеиі а--

1g ~~Ji
3g(ИЦ~м,

- ------------- ,__

• І~
~_,, -

V
V

/
~

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

J



Прізвище, ім'я, РіІС
І.

no батькові (для фізичних осіб) або народження Контактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

N!! прізвище, ім'я, по батьІСОІ3Ї (для
проживання (для фізичних осіб) або

нрсдставпикя і найменування (для фізичних
телефон адреса місцезнаходження (для

Підпис=

юридичних осіб) осіб)
юридичних осіб)

~
І~

•

. l/
/

: 7 -

/

~

"І

-

Головуючий
(підпис) (прізвище та ініціали)

;, Підпис особи, шо дає зrОм) на обробку персональних даних відповідно до За~,;011у України "Про захист персональних даних".

G



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

«11ромислова розробка Гончарівського родовиша питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське
Чернігівського району Чернігівської області»

(вид планованої діяльності)
ресстраиійна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20181242311

Чернігівська область, смт Гончарівське, вул. Танкістів, буд. 82-А, в актовій залі
. .. . . ..

онча12.1всько1 пмназц
(місце проведен ня громадського слухання)

від 22 травня 2019 року о 15 годині смт 1 ончар1вське

№
Прізвище, ім'я,.

з/п
по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, Їі\t'я, Посада/ найменування юридичної особи Підпис*

по батькові представ1-111ка (для юридичних осіб)

[/CtHA"~a. ~,19ана ~/'tl.И~-~a_ //2" ,;;у~екr - /1--tc'~KC?./?CIZ. ~
І.

- ---·------ ('•

* Підпис особи, шо дає згоду 11а обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



.
Прізвище, ім'я, І

№
з/11

по батькові (для фіз11•11111х осіб) або прізвище, ім'п, Посада/ найменування юридичної особи Підпис"

по батькові nредставн111{а (для юридичних осіб)

~

-------

;

/
V.

'
. -·

Головуючий (підпис) (прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних д;11111х відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



)КУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли

протягом громадських слухань

«Промислова розробка Гончарівського родовища питних підземних вод для КЕВ м. Чернігів в смт Гончарівське
Чернігівського району Чернігівської області>>

(вид планованої діяльності)
ресстраиійна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу па довкілля № 20181242311

Чернігівська область, смт Гончарівське, вул. Танкістів, буд. 82-А, в актовій залі Гончарівської гімназії
(місце проведення громадського слухання)

від 22 травня 2019 року о 15 годині смт Гончарівське

№
Прізвище, ім'н, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних Загальна кількість Підпис*

осіб) особн, що подає письмові зауваження і пропозиції аркушів

-·-. ,.- '
-

---
---

Головуючий
(підпис)

~~#&
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згод} 1111 обробку персональних да1111\ вшповіапо до Закону України "Про захист персональних даних'.


