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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Реконструкція полігону твердих побутових відходів в смт Куликівка

Чернігівської області»

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

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля No 20194113417.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу

на ДОВКІЛЛЯ.
«Реконструкція полігону твердих побутових відходів в смт Куликівка

Чернігівської області».
3. Назва суб' єкта господарювання.

Куликівська селищна рада.
4. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії

видів діяльності та об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначається відповідний пункт і частина
статті 3 Закону).

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля відповідно до пункту 11 частини 3 статті 3 Закону України «Про

. .ошнку впливу на ДОВКІЛЛЯ».
5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом

документів про плановану діяльність на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації:
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5 .1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 15 квітня 2019 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція полігону твердих
побутових відходів в смт Куликівка Чернігівської області» (далі звіт з ОВД)
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 30 січня 2020 року.

5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на
вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з
оцінки впливу на довкілля 30 січня 2020 року.

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

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

«Поліська правда» від 11 квітня 2019 року No 15 (8647) та «Гарт» від 11 квітня
2019 року № 15 (2923), копії яких додаються до цього звіту.

6.2.Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Поліська правда» від 30 січня 2020 року № 5 (8688) та
«Чернігівщина» від 30 січня 2020 року № 5 (770), копії яких додаються до цього
звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
12 квітня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень смт Куликівка
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
30 січня 2020 року розміщено на офіційних дошках оголошень Куликівської
селищної ради та біля житлового будинку по вул. Миру, буд. 116 у смт Куликівка
(підтвердженням факту оприлюднення є акти та фотофіксації).

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 30 січня 2020 року розміщено у приміщенні уповноваженого

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

. .. . ..адмппстративпо-територіальпоі одиниці, що може зазнати впливу планованої
. .

ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 31 січня 2020 року розміщений у приміщенні Куликівської
селищної ради за адресою: вул. Миру, буд. 67, смт Куликівка Куликівського
району, Чернігівської області.

7. Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на адресу
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля надійшли
зауваження і пропозиції від Державного підприємства «Науково-дослідний
центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН
України.

Зауваження і пропозиції, що стосувалися неприпустимості проведення
земляних робіт в межах території планованої діяльності до проведення
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археологічного обстеження та отримання відповідного фахового висновку були
враховані у звіті з ОВД та висновку з ОВД планованої діяльності.

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
15 квітня 2019 року по 15 травня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 30 січня
2020 року по 04 березня 2020 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,... . . . .пропозицц 1 зауваження ВІД громадськості до уповноваженого територіального
. .

органу з ошнки впливу на довкшля не надходили.
Громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД

проведене 18 лютого 2020 року в приміщенні Куликівської селищної ради за
адресою: вул. Миру, буд 67, смт Куликівка Куликівського району Чернігівської
області.

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

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

юридичних осіб) особи шо
1. Хорошок Віктор Надав пропозицію, щодо Враховано в п. 5

Михайлович інформування населення про ВИСНОВКУ З ОЦІНКИ

етапи реконструкції полігону впливу на ДОВКІЛЛЯ

твердих побутових відходів в
смт Куликівка Чернігівської
області.

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

11. Додатки (викопіювання) на 34 аркушах:
11.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

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

11.2. 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... . . .пропозицц 1 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) реєстрації виступів учасників громадського

слухання;
11.3.3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій,

що надійшли протягом громадського слухання;
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11.3 .4. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, що надавалися
ним після громадського слухання, не додаються у зв'язку із тим, що на всі

. . .питання надано ВІДПОВІДЬ шд час громадського слухання;
11.3.5. Аудіо- та/або відеозапис громадського слухання.

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

В.о. директора Департаменту екології
та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)

~
(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

Василь НОВАК
(ініціали, прізвище)

·.,

Яна Жовтовата (0462) 67-79-14
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І]] РЕКЛАМА № 15, 11 квітня, 2019 рік РЕКЛАМА В ГАЗЕТІ ссГАРТ» - тел.: 67-78-89, 067-916-78-89

ПодQруй,е надіІО на жиn•!
Увесь Козелецький район

об'єднався, щоб допомогти 16-річно
му Назарові Бойку, про якого «Гарт»
писав у №35 від ЗО серпня 2018 року.
У квітні минулого року в Назара вия
вили гострий мієлоїдний лейкоз (рак
крові). Хлопчик пройшов п'ять блоків
хіміотерапії та дев'ять сеансів опромі
нення. Після цього настала довгоочіку
вана ремісія. Рідні Назара раділи, але
недовго - наприкінці грудня аналізи
показали рецидив. Без трансплантації
кісткового мозку будь-яке лікування На
зару вже не допоможе. На жаль, батьки
як донори хлопчику не підійшли, а ось
братів і сестер у нього немає. Єдиний
вихід - операція за кордоном. Знайти
донора й зробити операцію погодилася
іспанська клініка, витрати на це - 152
тисячі 500 євро - узяла на себе держа
ва. Та перед тим, як їхати в Іспанію, На>'
зар мав пройти три блоки хіміотерапії.
Ось тут і почалися проблеми ...

- Після двох блоків стан сина почав
погіршуватись, - говорить батько
хлопчика Вадим. - На третій блок нам
порадили змінити ліки, але й це не до
помогло.

Лікарі констатували: подальше ліку
вання Назара неможливе, тож і тран
сплантація проводитись не буде.

- Назарові потрібна імунотерапія, бо
хімії його організм уже не витримає, -
каже Вадим. - Ми довго шукали клініку,
яка змогла б допомогти, і врешті-решт
узяти Назара на лікування погодилася

~P.S~~~OM
італійська кл,юка «Бамбіно Джезу»
при Ватикані. Тут же після імунотерапії
зможуть зробити і пересадку кісткового
мозку. Вартість операц,ї трохи вища, ніж
в Іспанії, - 158 тисfІч євро, але Мініс
терство охорони здоровя погодилось
переглянути суму. Ось тільки... Держава
може надати нам гроші лише на пошук
донора і саму операцію, на лікування ж
- ні. Свої ресурси ми вже давно вичер
пали, рідні ідрузі- також. Італійськіліка
рі сказали, що маємо вже прибути на
лікування, бо в нашому випадку дорога
кожна хвилина. Завдяки людям ми зі
брали 10 тисfІч євро і в п'ятницю, 12
квітня, вилітаємо у Рим. Але цих коштів
замало...

Разом із батьком Назара ми хочемо
попросити усіх небайдужих допомогти
хоча б гривнею. Не дайте родині Бойків
опустити руки і подаруйте Назару надію
на життя! Свої пожертви ви можете пе
рераховувати на картку ПриватБанку
№5168 7573 4050 6437 (Вадим Пе
трович Бойко).

Катернна ДРОЗДОВА

Пенсії nраqІОІОчим
Автоматизованим способом з першого

квітня цього року перерахунок пенсії прове
дений 10677 пенсіонерам Чернігівщини,
4448 особам збільшено загальний розмір
пенсії. Середній розмір підвищення в резуль
таті перерахунку складає 104,76 грн. Про це
повідомив начальник Головного управління
Пенсійного фонду Украіни в Чернігівській об
ласті Юрій Юрченко.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону- - - .

призначення (попереднього перерахунку)
пенсії та заробітноїплати(доходу), з якоїпри
значено (попередньо перераховано) пенсію.

Водночас слід зазначити, що в разі, як
що станом на 1 березня року, в якому здій
снюється перерахунок, особа не набула
права на проведення автоматичного пере
рахунку пенсії (якщо не минуло двох років
після призначення (попереднього перера
хунку) пенсії], відп~овідний перерахунок про-

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Куликівська селищна рада
Куликівського району Чернігівської області (код ЄДРПОУ - 04412432) інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб'єкта господарювання: 16300, Чернігівська об
ласть, Куликівський район, смт. Куликівка, вул. Миру, 93 тел. (04643) 2-11-75, тел,/факс (04643) 2-12-56 2. Планова
на діяльність, її характеристика, технічні альтернативи: Планована діяльність, П характеристика. Технічна альтер
натива 1. Проведення робіт щодо реконструкції полігону твердих побутових відходів (далі -ТПВ) в смт. Куликівка
Чернігівської області. Передбачається улаштування господарськоі та виробничої зони полігону. В господарській
зоні передбачається розміщення ванни для обмивання коліс техніки, протипожежної водойми з водозабором для
пожтехніки, будівлі для пересувної електростанції, відкритої стоянки механізмів, модульної будівлі для персоналу.
В виробничій зоні полігону (ділянка складування ТПВ) передбачається виконання планувальних робіт, улаштуван
ня протифільтраційного екрану з геомембрани товщиною 1мм, захисного шару мінерального фунту, системи
дренажу для відведення фільтрату. Зважаючи на значний термін експлуатації виділені чотири черги будівництва: І
черга - будівництво господарськоі зони та виробнича зона (місце складування твердих побутових відходів) на
площі 0,69 га; 11 черга - виробнича зона на площі 0,62 га; ІІІ черга - виробнича зона на площі 0,54 га; IV черга - ви
робнича зона на площі 0,50 га. По контуру полігону передбачається улаштування огороджуючого валу, а для за
хисту від підтоплення фунтовими водами дренажного колектору та посадка захисної лісосмуги. Технічна альтер
натива 2. Проведення робіт щодо реконструкції полігонуТПВ передбачає улаштува11ня господарськоі зони та ви
робничої зони полігону. В виробничій зоні полігону передбачається улаштування протифільтраційного екрану з
геомембрани товщиною 0,5 мм, а по контуру полігону улаштування дренажного захасного каналу з посадкою
захисної лісосмуги. З. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: Місце проваджен
ня планованої діяльності: Чернігівська область, Куликівський район, 1,1 км на південь віджитловоі забудови смт.
Куликівка, територія полігону ТПВ. Територіальні альтернативи не розглядаються, так як реконструкція буде про
водитись на існуючому полігоні ТПВ. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: Реалізація планова
ної діяльності буде сприяти покращенню екологічного стану та санітарно-епідеміологічних умов проживання на
селення смт. Куликівка та навколишніх населених пунктів. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара
метри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): Загальна площа земельної
ділянки полігону твердих побутових відходів - 3,2 га. Площа реконструкції - 3,2 га. Орієнтовна місткість полігону
- 90 тис. мЗ. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: Технічна альтернатива 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання вимог Закону Украіни «Про охоро
ну навколишнього природного середовища», ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових вfдходів. Основи
проектування», Земельного кодексу Украіни. Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, місто
будівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. Для технічної альтернативи 2 Співпада
ють з технічною альтернативою 1. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернатива
ми: Для технічної альтернативи 1: Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає: - польове
обстеження; - інженерно-топографічні та інженерно-геологічні вишукування; - виготовлення проектної докумен
тації; - розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище; - доставка на об'єкт необхідних механізмів. До
заходів захисту території при виконанні робіт належить: - дотримання технологій передбачених проектом; - ви
конання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища. Для технічної аль
тернативи 2. Співпадає з технічною альтернативою 1. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої
діяльності на довкілля: - надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин при роботі двигунів внутріш
нього згорання спецавтотехніки, від анаеробного розкладання відходів; - утворення фільтрату, утворення побу
тових стічних вод; Для технічної альтернативи 2. Співпадає з технічною альтернативою 1 та можливе забруднення
фунтових вод в період експлуатації полігону зважаючи на технічні характеристики притифільтраційного екрану.
Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються. 9. Належність планованої діяльності до пер
шої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті З Закону Украіни "Про оцінку впливу на довкілля"):
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності згідно пункту 11 частини З статті З
Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля», 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстав
для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до ст.б Закону
Украіни «Про оцінку впливу на довкілля», 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості: Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украіни "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на
довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отри
маної від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонно
го впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впли
ву на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У
висновку-з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої ді
яльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови П провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на
довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
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повідомив начальник Головного управління
Пенсійного фонду Украіни в Чернігівській об
ласті Юрій Юрченко.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону
Украіни «Про загальнообов'язкове держав
не пенсійне страхування», із 1 квітня поточ
ного року проведено перерахунок пенсій
працюючих пенсіонерів.

Перерахунок пенсій із 1 квітня здій
снено пенсіонерам, які:

продовжували працювати імають не менш
ніж 24 місяці страхового стажу після призна
чення (попереднього перерахунку) пенсії не
залежно вщ перерв у роботі. У такомуразі пе
рерахунок пенсіїздійснено на найбільш вигід
них умовах: з урахуванням набугого страхово
го стажу після призначення (попереднього
перерахунку) пенсії та заробітної плати (до
ходу), з якої призначено (попередньо перера
ховано) пенсію, або з урахуванням страхового
стажу та зарплати (доходу), набутих після при
значення (попереднього перерахунку) пенсії;

продовжували працювати і мають менш
ніж 24 місяці страхового crnжy 1с1 після при
значення (попереднього перерахунку) пенсії
минуло два роки з дня звернення по призна
чення (попередній перерахунок) пенсії. У та
комуразі перерахунок пенсіїздійснено з ура
хуванням набугого страхового стажу після

L ,. - 1 ::а .....: п r- "- .І'=::JІ - 1 ' Підприємству, яке займається виве
зенням та сортуванням твердих побу
тових відходів в м.Києві, на постійну

роботу на вахтовий метод (14/14 днів)
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права на проведення автоматичного пере
рахунку пенсії (якщо не минуло двох років
після призначення (попереднього перера
хунку) пенсії), відповідний перерахунок про
водиться після набуття права на підставі за
яви пенсіонера.

У цьому разі перерахунок проводиться з
першого числа місяця, в якому пенсіонер
звернувся із заявою про перерахунок пенсії,
якщо заяву подано до 15 числа включно, і з
першого числа наступного місяця, якщо за
яву подано після 15 числа. У разі, якщо пен
сіонер не звернеться з відповідною заявою,
перерахунок пенсії буде проведено з 1 квіт
ня наступного року в автоматизованому ре
жимі. Під час проведення перерахунку пенсії
фахівці Пенсійного фонду перевіряють, який
перерахунок найбільш доцільно проводити:
лише з урахуванням страхового стажу, на
бутого після призначення (попереднього
перерахунку) пенсії, чи з урахуванням стра
хового стажу і заробітної плати (доходу), на
бутих після призначення (попереднього пе
рерахунку) пенсії. Тому для обчислення
пенсії завжди обирається такий варіант про
ведення перерахунку, який є найбільш ви
гідним для пенсіонера.

ІrорСтужук
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висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої ді
яльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови П провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на
довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорен
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу надовкілля протягом щонайменше 25 робочих
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 довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько
го обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: Протягом 20 робочихднів з дня оприлюднення цього повідомлен
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, за
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі заува
женні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і про
позицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня іх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку іх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час під
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обфунтовано
відхилити 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 діяльності: Від
повідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання буді
вельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією. 15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації проспект Миру, 14 м. Чернігів, Україна 14000, електронна пошта:
deko_post@cg.gov.ua, телефон:+38 (0462)67-48-72, контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.
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З/п: 8000 гривень за 14 днів;
-АВТоспЮСАР

З/п: 6000 гривень за 14 днів.
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Кпініка доктора СОРОКИ С.В.
АЛКОГОЛІЗМ,
ОЖИРІННЯ,
КУРІННЯ,
АЗАРТНІ ІГРИ

Шановні пацієнти! Будьте обережні! У доктора
Сороки в Чернігівській області немає учнів
чи послідовників. Не довіряйте шахраям!
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АЛКОГОЛЬНОІ
ЗАЛЕЖНОСП

110110НОПАЛП-П-ІЯ
ЗАЙВОІВАГИ

УВАГА! ,
т. 92-80-92, (093) 67 888 80,

(068) 505-22-5-S

Чернігівський об'єднаний міський територіальний
центр комплектування та соціальноїпідтримки

запрошує чоловіків віком від 18 до 57 років
НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ
.П.О ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, щомісячна
зарплатня - не нижче ніж 10200 гривень та
повний соціальний пакет, можливість безко-
штовного отримання вищої освіти.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА АДРЕСОЮ:
вул. Олександра Молодчого, 15. Тел. (04622)
3-13-15, мобільний телефон 073-058-84-54.

ST/HL СУПЕРЦІНИ!
&ЕНЗОПИАА SПHL МS170

зчпмс на прийом в м. Чернігові
за тел.: (1)97) 322-10-55,

(053) 592-05-84

СКАЖІТЬ
НІ

ПІДРОБКАМ

SМARТCO.CN.UA

:ОСА SПHL FS38

КРЕДИТ!З299rри (0462) 93-ss-9з
(067) 288-67-58

маr. ЕАІт-КАасу: nр-т Миру, 2.SOA • - (063) 135-65-35
Мазепи (Щорса), 22 (6ІАЯ Ощадбанку) , .••. ,.,.•. .,,,.,.,., (050) 313-45-96
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ОПАЛЮВАЛЬНИЙ
СЕЗОН У РАЙОНІ
ЗАВЕРШИВСЯ

і ВЧОРА, 1 О КВІТНЯ

Опалювальний сезон 2018/2019 років
для житлових будинків, бюджетних та ін
ших установ офіційно завершився вчора,
10 квітня, з 00:00 години.

1 Непересічні особистості
n1оаn1-1а-оркестр,
шо зветься МаестDОІ'І'-·

Кажуть, цьогоріч оранка подорожчає на З-5 гривень. Такідумки не безпідставні, адже
лише ціна на соляркуза рікзросла на два гривні і становить майже 28 гривень. Так само
і запчастини.

Масової оранки урайоні ще немає, більше того - ніхто не може сказати, якою ж буде
ціна на неї. Але те, що вона зросте, - однозначно.

№ 115 (8647)
четвер

11 квітня
2019 року

Ціна договірна

Заснована
4 березня 1935 року

- Торік у нашому селі орали
по 23-25 гривень, - розповідає
в.о, старости Авдіївки Валерій
Корявець. - У цьому році оста
точної ціни ще ніхто не називає,
але попередньо вона становити
ме близько 35-40 гривень. Орати
почнуть десь із середини квітня.

Приблизно таку ж ціну проро
кує і в.о, старости Бакланової
Наталія Притиковська:

- Про вартість мова ще не
йшла, бо земля ще не прогріла
ся. Наше село розташоване,
здебільшого, у низині, тому
орють, зазвичай, пізніше. Ті, хто
має городи у вищому місці, ви
орює, буває, й до Паски. Читала
десь, що вартість оранки може
зрости аж до 40 гривень. Це до-
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'ТЕАТРАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ І@ КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА

НАЙАРТИСТИЧНІWІ DІТИ - У DPOЗDIBUI
Третього квітня на базі Центру позашкільної

освіти відбувся районний етап фестивалю дитя
чих театральних колективів «ів-Аоі-соиіо»,

Те-Арт-соціо - це фестиваль
з гостросоціальним присмаком,
у ході якого розкриваються такі
зовсім «недитячі» теми, як шкід
ливі звички, булінг (цькування),
підліткова агресія, девіантна та
деструктивна поведінка, насиль
ство, правопорушення. Таким
чином, організатори та учасники
фестивалю зробили спробу на
лагодити зв'язок між підлітками
та навколишнім світом.

Цього року юні артисти Ку
ликівщини підтримали захід як
ніколи масово. Всього взяли
участь 8 команд, до яких увійшли
12-17-річні вихованці навчальних
та позашкільних закладів.

Гідно зіграли та отрима
ли номінацію «Краще музичне
оформлення» вихованці Гор
бівської школи (кер. Л.М.Нейма),
представивши глядачеві уривок з
п'єси «Поліянна». Дівичани (кер.
Ю.О.Зелко) постановкою «Ми у
світ цей прийшли, щоб радіти і
жить» вибороли номінацію «Ак
туальна п'єса дитячого театру».
Оригінальністю та виразністю
театральних костюмів героїв п'є
си «Колобок» вразили вихованці

Дрімайлівської школи
(кер. Л.В.Мірошник,
Я.А.Найда), за що
були відзначені в од
нойменній номінації.
Орлівці (кер. Л.О.Па
рандич), показавши
п'єсу «Крізь призму»,
були удостоєні зван
ня «Найкращий ак
торський ансамбль».
«Золотий СОН» ЮНИХ

•· вересочан (кер. Л.М.
Науменко) приніс їм
перемогу у номінації
«Найкраще пластичне
рішення».

Призових місць
цього разу було три.
Почесне третє місце
посіла команда Куликівської шко
ли (кер. Л.М.Дзюба), представив
ши глядацькому загалу постановку
«Брате мій» за мотивами поезії Т.
Шевченка. Друге місце дісталося
театральному колективу «Маски»
Дроздівської школи (кер. Л.В.Пи
липенко) за постановку п'єси Д. Ні
гро «Звірині історії». Представивши

до уваги глядача мюзикл «Підслуха
на історія» за мотивами п'єси ВЛ
на «Історія кота Філофея», почесне
перше місце виборола команда
районного центру позашкільної
освіти (кер. Л.О.Тарасенко).

Переможці представляли Ку
ликівщину на обласному етапі фе
стивалю, який відбувся б квітня у

Ніжині. Керівник куликівської ко
манди Людмила Дзюба відзначена у
номінації «Оригінальне режисерсь
ке рішення». За кращу жіночу роль
нагороду отримала Анастасія Куль
бако, чоловічу - Сергій Кононенко.
Обидва юні актори - представники
Дроздівської школи.

Марина ІВАНЕНКО,
фото учасників заходу.

ВНОЧІ О&ІКРАJІИ
ЛЕГКОВИК

Ранок 1 квітня для одного із
мешканців Куликівки розпочався з
неприємного «жарту». Вночі з його
«вісімки», яку господар залишив
біля будинку, викрали газовий ре
дуктор та магнітолу. ймовірно, до
автомобіля грабіжники потрапили
через багажник, який не закривав-

; ся. Автосигналізацїі на ньому також
не було.

ПОЦУПИЛИ lІРИЛЬ,
НА llOllAЧY -
КРОЛИЦЮ

5 квітня до чергової частини
відділення поліції через дільничних
офіцерів надійшло одразу дві заяви
від мешканців Вершинової Муравій
ки. В одної жительки з господар
ства вкрали електродриль, в іншого
15 березня поцупили кролицю. За
даними фактами перевірку прово
дить слідчий відділ Куликівського
відділення поліції.

ПОВІДрМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Куликівська селищна рада Куликівського району Чернігівсь
ко'і області (код ЄДРПОУ - 04412432) інформує про намір про
вадити плановану діяльність та оцінкуїі впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання:
16300, Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка,

D\/M ri.A1An\l а~

України. Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні,
містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних
документів.

Для технічної альтернативи 2
Співпадають з технічною альтернативою 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

абзацом п'ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про

провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає



кої області (код ЄДРПОУ - 04412432) інформує про намір про
вадити плановану діяльність та оцінку їі впливу на довкілля.

1. Jнформація про суб'єкта господарювання:
16300, Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка,

вул. Миру, 93
тел. (04643) 2-11-75, тел./факс (04643) 2-12-56

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:
Планована діяльність, її характеристика.
Технічна альтернатива 1.
Проведення робіт щодо реконструкції полігону твердих побутових

відходів (далі -ТПВ) в смт. Куликівка Чернігівської області.
Передбачається улаштування господарської та виробничої зони

полігону. В господарській зоні передбачається розміщення ванни
для обмивання коліс техніки, протипожежної водойми з водозабо
ром для пожтехніки, будівлі для пересувної електростанції, відкри
тої стоянки механізмів, модульної будівлі для персоналу.

В виробничій зоні полігону (ділянка складування ТПВ) передба
чається виконання планувальних робіт, улаштування протифіль
траційного екрану з геомембрани товщиною 1 мм, захисного шару
мінерального грунту, системи дренажу для відведення фільтрату.
Зважаючи на значний термін експлуатації виділені чотири черги бу
дівництва:

І черга - будівництво господарської зони та виробнича зона (міс-
це складування твердих побутових відходів) на площі 0,69 га;

11 черга - виробнича зона на площі 0,62 га;
ІІІ черга - виробнича зона на площі 0,54 га;
IV черга - виробнича зона на площі 0,50 га.
По контуру полігону передбачається улаштування огороджуючого

валу, а для захисту від підтоплення грунтовими водами дренажного
колектору та посадка захисної лісосмуги.

Технічна альтернатива 2.
Проведення робіт щодо реконструкції полігону ТПВ передбачає

улаштування господарської зони та виробничої зони полігону.
В виробничій зоні полігону передбачається улаштування про

тифільтраційного екрану з геомембрани товщиною 0,5 мм, а по
контуру полігону улаштування дренажного захисного каналу з по
садкою захисної лісосмуги.

З. Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль
тернативи:

Місце провадження планованої діяльності:
Чернігівська область, Куликівський район, 1, 1 км на південь від

житлової забудови смт. Куликівка, територія полігону ТПВ. Тери
торіальні альтернативи не розглядаються, так як реконструкція
буде проводитись на існуючому полігоні ТПВ.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Реалізація планованої діяльності буде сприяти покращенню еко

логічного стану та санітарно-епідеміологічних умов проживання
населення смт. Куликівка та навколишніх населених пунктів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла
нованоїдіяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо):

Загальна площа земельної ділянки полігону твердих побутових
відходів - 3,2 га.

Площа реконструкції - 3,2 га.
Орієнтовна місткість полігону - 90 тис. мЗ.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер

нативами:
Технічна альтернатива 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають

дотримання вимог Закону Украіни «Про охорону навколишнього
природного середовища», ДБН В.2.4-2-2005 -Полігони твердих
побутових відходів. Основи проектування», Земельного кодексу

містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних
документів.

Для технічної альтернативи 2
Співпадають з технічною альтернативою 1.
7. Необхідна еколого-іюкенерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
Для технічної альтернативи 1:
Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає :
- польове обстеження;
- інженерно-топографічні та інженерно-геологічні вишукування;
- виготовлення проектної документації;
- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;
- доставка на об'єкт необхідних механізмів.

До заходів захисту території при виконанні робіт належить:
- дотримання технологій передбачених проектом;
- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню

навколишнього середовища.
Для технічної альтернативи 2.

Співпадає з технічною альтернативою 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності

на довкілля:
- надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин при ро

боті двигунів внутрішнього згорання спецавтотехніки, від анаеробного
розкладання відходів;
- утворення фільтрату, утворення побутових стічних вод;

Для технічної альтернативи 2. ·
Співпадає з технічною альтернативою 1 та можливе забруднення

грунтових вод в період експлуатації полігону зважаючи на технічні ха
рактеристики nритифільтраційного екрану.

Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другоі категорії ви

дів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і
частину статті З Закону Украіни "Про оцінку впливу на довкілля"):

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої
діяльності згідно пункту 11 частини З статті З Закону Украіни «Про оцін
ку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордон
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно
до ст.б Закону України «Про оцінку впливу на довкілля•.

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

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

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на дов
кілля;

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

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

надання уповноважЩіим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом госпо
дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на дов
кілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості на
дається 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
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но
мер справи пр~ оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстра
ції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та
передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів
з дня іх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку іх персональ
них даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін
ки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції гро
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це вклю
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної

планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною

архітектурно-будівельною інспекцією.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає в'?Іюченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласноїдержавної адміністрації проспект Миру, 14 м. Черні
гів, Україна 14000, електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua,
телефон:+38 (0462)67-48-72, контактна особа - Ганжа Вален
тина Юріївна.
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КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА 'РАДА
КУЛИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Миру,93,смт Кулик1вка,Чернігівської обл, І6300,тел/факс(О4643)2-І І-74, E-,nail. !ill!i~.fu!l!ill._@01!@!!½~ Код С!\РПОУ 04412432

12.04.2019 № 03-031ІtJ ВІД _

Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації

• J

Довідка.

Куликівська селищна рада повідомляє, що 12.04.2019 року на дошш
·· оголошень в смт Куликівка розміщено Повідомлення про плановану

,діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Фотофіксація розміщення
повідомлення додається.

Перший заступник
Куликівського селищного голови

~
С.І.Калашник

..

Вик Товстоліс О.І. тел"21565





УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
пр-т. Миру, 14, м. Чернігів, 14000 тел. (0462) 67-48-72, е-гпаіі: deko_post@cg.gov.ua, 1<0д ЄДРПОУ 38709568
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Куликівська селищна рада

1,6300, Чернігівська обл., Куликівсhкий район,
смт Куликівка, вул. Миру, буд. 93

Щодо зауваження
до планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації на виконання частини 7 статті 5 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» надає копію' зауваження до повідомлення про
плановану діяльність Куликівської селищної ради щодо реконструкції

t

полігону твердих побутових відходів в смт Куликівка Чернігівської області
(реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
- 20194113417) отриманого від Державного підприємства «Науково
дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» r нституту
археології НАН України.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини 10 статті 5 та пункту
1 О частини 2 статті 6 Закону У країни «Про оцінку впливу на довкілля»
суб'єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля
враховує повністю, враховує частково або обгрунтовано відхиляє зауваження і
пропозиції надані n процесі громадського обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації та відображає їх врахування в звгп з оцінки
впливу на довкілля у вигляді таблиці .

Додаток: на 2 арк. ..• '·.

Директор К. САХНЕВИЧ

Яна Жовтовата /)~ d
0462 (67-79-14) л~t?'~ ~

~~



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР

«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
І .

ІНСТИТУТУ АР).СЕО-ЛОГії НАН УКРАЇНИ
04210, м. Київнросп. Героїв Сталінграда,.-12, тел. (044) 337-59-27

№ 121-24-3 від <<l3;> травня 2019 року.

Департаменту екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної

державної адміністрації;
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14;

Унікальний реєстраційний номер. .справи про ошнку впливу на довкілля
·· планової діяльності: 20194113417

Державне підприємство ,,,Науково-дослідний центр "Охоронна
археологічна служба України" Інституту археології НАН України повідомляє
всіх, кого це може стосуватись, що безпосеrедньо на території провадження
планової діяльності (на південь від житлової забудови смт Куликівка,
Куликівський район, Чернігівська область) розташовані об' єкти культурної
спадщини - пам'ятки археології:

1. Поселення "Селицьке", 2 тис.до н.е., Х- ХІІІ ст.н.е.
2. Поселення "Дегтярине-1", 2 тис. до н,е., ХІ-ХІІІ ст.н.е.
3. Поселення .Дегтярине-З", III-V ст" н.е.
4. Поселення .Драчевець", XXVI-XV ст. до н.е., III-V ст. н.е.
5. Поселення .Копарина", ХІ- сер. ХІІІ ст. н.е.
б. Поселення "Ольховик-1", IU-V•cт. н.е.
7. Поселення "Ольховик-2", TII-V ст. н.е.

Оскільки повні археологічні дослідження по обстеженню території околиці
смт Куликівка не проводилися, існує загроза при провадженні планової
діяльності знищення об'єктів культурної спадщини, в тому числі і тих, що
можуть бути виявлені.

Безпосередньо на території провадження планової діяльності існує велика
імовірність розташування об'єктів культурної спадщини, а саме давніх
поселень та могильників. ·-- ···-· ·------ .. --- -------·-

1-1t:111ipHiM8HT екол<:11:111а природних j
peC}Jf)CІB \

Чернігівської обласної державної адміні~;траt••і 1

.13 """ 11,'69568 2<)~. j
.. u'"':""" № №15"-!ff/.fM



З метою запобігання наслідків, а саме, знищення об' єктів культурноі
спадщини, вимагаємо передбачити проведення археологічних досліджень -
розвідки при плануванні провадження планової діяльності.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону
культурної спадщини», будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що
можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів
культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих
об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

/

Враховуючи наведене вище, Державне підприємство "Науково-дослідний
центр "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН
України звертає увагу на недопустимість проведення земляних робіт в межах
території планової діяльності до проведення археологічного обстеження та
отримання відповідного фахового висновку.

З урахуванням вимог ч, 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», повідомляємо про те, що інформація розміщена в повідомленні
щодо місця проведення планової діяльнооті є неповною і недостатньою. Задля
оцінки впливу на довкілля інформація про місце провадження планової
діяльності має бути деталізована до рівня визначення кадастрового
номеру/кадастрових номерів земельних ділянок, на яких передбачене

·· провадження планової діяльності.

Регіональний
заступник директо

/

/

-.
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1.1. ПРОЦАМ

Новий будинок в Ніжині (2019
р), 139 кв.м., всі комунікації,
господарчі будівлі, гараж, 10
сот. Терміново і недорого. За
ходь і живи! Тел. 067-460-40-14.

• Терміново! Будинок в
с.Кунаwівка, пласт. вікна, госп.
будівлі, вода в дворі, 18 сот. Тел. 097-
697-П-99, 096-444-12-90.

2.1. ПРОЦАМ

•VW .Golf 4, из Германии, 1998 r/в,
в хороwем состоянии, кузов оцинко
ван. Цена 112 900 грн. Тел. 068-352-
02-11.

• VW Passat 85+, из Германии, 2002
г/в, в хороwем состоянии, универ
сал, кузов оцинкован, двиrатель 2л
самь~й мощньй. Цена 142 900 грн.
Тел. 063-373-98-50.

• Продам или обмен на ВАЗ с до
nлатой Рено Кенго 1500см3, тур
бированная 2006г.в., кузов оцин
кованннй. Цена договорная. Тел.
093-703-21-02, 097-717-99-43.

3.1.ПРОЦАМ

(Закінчення.
початок на 2-й стор.)

Доильнь~е аппаратн и ком
плектующие. Продажа, гаран
тия, сервис и запчасти. м-н
«Дом тепла», r. Черниrов. Тел.
(0462)678-693, 093-85-82-
406.

4.2.КУППІО

• Куплю автозапчастини ЗІЛ, ГАЗ,
УАЗ. Тел: 095-516-29-57, 098-841-
72-05.

6.з. nocnvrи
Деревообра6ать~вающее
предприятие окааьівает услу
ги по суwке и обработке дре
весинье пилорама, много пил,
торцовка, линия сращивания.
ул. Толстого, 147. Тел. 093-
58-79-747, 096-37-30-993
Игорь.

9.2. КУППІО

Кумю корів 20-25 грн/кг, телят
52-56 грн/кг, коней, свиней,
шкури. Тел: 063-475-90-05;
098-375-22-09; 099-325-15-
54, утримання.

Запрошуємо на пост~ину робо'ІУ
ВОДІЇВ катеrоріі "д• для роботи на
міських та приміських маршрутах
Чернігова. Автобуси марки Еталон,
РУТА. Забезпечуємо безкоштовне
проживання та проїзд на маршру
тах підприємства! Гарантована
заробітна мата за зміну від 1 ООО
грн, місячна - від 10000 грн. Тел.
(0462)723-420, 050-98-ВЗ-035,
097-78-68-628, 095-87-96-795.

Куплю дорого сгариннне вещи:
тканевьєе рушники, вь~wить~е
сорочки, плахгьг, фартухи, за
паски, дукачи, бусь~ (коралл и
янтарь). Тел. 063-432-77-38,
096-98-168-51.

Дві nп3milкu 33 233 і шmраф за й!ёІІїаПІU
Якщо клієнт «Чернігівгазу» за

ощадив паливо та зменшив обсяги

11.2. ПОБУJОНІ

Копаем, чистим колодць~. Кана
лизации, септики, траншем,
ямь~. Бурение скважин, уста
новка оборудования. Кольца
всех размеров и вь~соть~, дре
нажнь~е кольца. Тел. 063-468-
68-15, 066-24-577-24, 067-75-
39-933.

12.1. ПОТРІБНІ

• В круrлосуточнь~й кафетерий-ма
rазин требуются бухгалтер, товаро
вед, псодавць. Тел. 093-087-43-11,
095-84-16-276.

Деревообрабать~вающему
предnриятию требуются: раз
норабочие на пилораму, ста
ночники. Qбучение рассматри
вается. Официальное
трудоустройство. Тел. 093-58-
79-747, 096-37-30-993.

ківську комісію, оскільки у деяких
випадках вона може бути вищою
за сам щомісячний платіж. До того
ж за кожний прострочений день

І . к:,аzс

• На АЗС требуются заnравщики
авто. Тел. 093-087-43-11, 095-84-
16-276.

На роботу потрібна wвея-надо
мниця. Тел. 067-46-10-861.

Охранная фирма nроизводит на
бор сотрудников (мужчин/жен
щин). Работа в Черниговской, Ки
евской области и г.Винница. Вахта
14/14 IIIIи 28/14. Омата 250-450
гри/смена. Затратw на nроезд, жи
лье и питание за счёт фирмь~. Ка
рьернь~й рост (ст. смень~, началь
ник охрань~). Тел. 093-563-96-05,
096-110-40-26, 050-024-13-ВЗ.

13.2. ШПІО

Куплю абсолютно дорого. Ор
дена, медали, значки СССР, до
кументь~ кним, книги до 1917r.,
стариннь~е иконь~, монеть~, ста
тузтхи, макать~ советского пе
риода, картинь~, янтарь. Пере
звоню на Ваш телефон. Тел.
067-460-85-83.

14.2.ШПЮ

ІНФОРМУЄМОНомер gпя переgачі
показань змінено!

З метою надання більш широких
можливостей населенню регіону
n

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

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом
господарювання)

20194113417
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу

на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього ого
лошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропо
зицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Реконструкція полігонутвердих побутових відходів (далі mв1 в смт Ку

ликівка Чернігівської області.
Передбачається улаштування господарськоі та виробничої зони по

лігону. В господарській зоні передбачається розміщення ванни для об
мивання коліс техніки, протипожежної водойми з водозабором для
пожтехніки, будівлі для пересувної електростанції, відкритої стоянки ме
ханізмів, модульної будівлі для персоналу. В виробничій зоні полігону (ді·
лянка складування ТПВ) передбачається виконання планувальних робіт,
улаштування протифільтраційного екрану з геомембрани товщиною 1 мм,
захисного шару мінерального фунту, системи дренажу для відведення
фільтрату. Зважаючи на значний термін експлуатації виділені чотири черги
будівнищва:

І черга - будівництво господарськоі зони та виробнича зона (місце
складування твердих побутових відходів) на площі 0,69 га;

11 черга - виробнича зона на площі 0,62 га;
ІІІ черга - виробнича зона на площі 0,54 га;
IV черга - виробнича зона на площі 0,50 га.
По контуру полігону передбачається улаштування огороджувального

валу, а для захисту від підтоплення фунтовими водами - дренажного ко
лектору та посадка захисної лісосмуги.

2. Суб'єкт господарювання
КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Куликівського району Чернігівської об

ласті, код згідно з ЄДРПОУ 04412432.
За адресою: 16300, Чернігівська область, Куликівський район, смт Ку

ликівка, вул. Миру, 67.
З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громад

ського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної

державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14,
контактна особа Кузнецов Сергій Олексійович, тел.jфакс (0462) 67-79-14,
електрона адреса: deko post@cg.gov.ua.

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

Відловіднодо законодавства рішенням про провадження даноі плано
ваноїдіяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що надається
Державною архrтектурно-будівельною інспекцією.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів
':t .,nа,ОUТ\І .-.,hj, ,j,":.., ,.,.,..-.-.. ,....,.,,е:: •.• :._ •--· •• ·- • ·· - -- - -- - - '
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Якщо клієнт «Чернігівгазу» за
ощадив паливо та зменшив обсяги
споживання газу в цьому опалю
вальному сезоні, то вже наступного
газового року вартість транспорту
вання може бути меншою.

Нопи nnатити;І
Людям потрібно розуміти, що

за спожитий газ ТОВ «Чернігів
газ Збут» вони, як і раніше, мають
сплатити за минулий місяць. А от І\
АТ «Чернігівгаз» за розподіл газу
необхідно сплатити в тому місяці,
в якому надається така послуга -
до 20-го числа. Також МО<!(На (але
не обов'язково) сплатити за роз
поділ газу наперед, що дозволить
заощадити кошти для тих, хто спо
живає невеликі обсяги газу. Клієнти
зможуть скоротити витрати на бан-

1\11>1.,DI\Y І\UМІІ.,ІІV, Ul.,I\IJIDI\И у .Ц\::111<.ИЛ

випадках вона може бути вищою
за сам щомісячний платіж. До того
ж за кожний прострочений день

... w: «t G:8

оплати побутовий споживач, окрім
оплати послуги розподілу, повинен
буде сплатити ще й компенсацію.
Тобто буде нараховуватися пеня
за кожен день протермінування,
розмір якої визначає розподільча
компанія.

Марія ПУЧИНЕЦЬ

показань зм1нено!
З метою надання більш широких

можливостей населенню ре~ону
для передачі показів електролічиль
ників, АТ ссЧернігівобленерго» змінює
два номери телефонів.

Відтепер для того, щоб скористатися
сервісом автоматичного збору пока
зань електролічильників, замість номера
654-902 слід набирати багатоканальний
номер 772-902. Він працюватиме цілодо
бово і без вихідних.

Людям похилого віку, які не використо
вують високотехнологічні засоби зв'язку,
замість номера 654-903 слід набирати
номер 772-903. Цей номер працює два
останні робочі дні місяця та перші три ро
бочі дні місяця з 8:00 до 17:00.

Решта багатоканальних телефонних
номерів (772-901 та 0-800-210-31 О) зали
шаються без змін і працюють цілодобово.

Марія Дюваль -
всесвітньо визнаний екстрасенс. Яснови
диця з унікальним даром передбачення
майбутнього. Володарка секретів Вищої
марокканськоїмапї, яка перевершила
своіх вчителів у вивченні окультних наук.
Іі передбачення б'ють рекорди по точності,
адже збуваються у 90 % випадків.

Марія Дюваль _шукає
1щаслмвчмк1в_

Марія Дюваль допомогла
вже тисячам людей здобути
щастя, любов, великі гроші
і фінансове благополуччя.
Сьогодні Марія Дюваль щиро
переживає за нашу країну і
шукає людей з України, у даті
народження яких присутні три
числа з щасливого рядУ: 4 - 9 -
5 - 1 - 6. Ці люди з її допомо
гою зовсім скоро відкриють

НЕ НАДСИЛАЙТЕ ГРОШІ!
ЦЕ НА 100% БЕЗКОШТОВНО!

Через декілька днів
Ви отримаєте лист

від Марії Дюваль. Не прогавте
його! Це дУже важливо!!

для себе період виключної
фінансової удачі і зможуть от
римати З ООО ООО гривен або
новий автомобіль, або 1 ОО зо
лотих прикрас!

Не втрачайте ні хвилини,
це абсолютно безкоштовно!
Прямо зараз впишіть Вашу дату
народження у спеціальне поле у
заголовку і уважно поди віться
на неі! Якщо в ній Ви побачите
будь-які три із пяти щасливих
чисел - БРАВО! Не втрачаю
чи ні хвилини, зателефонуйте
по безкоштовному телефону:
0-800-50-50-41 !

І пам'ятайте: не присилайте
грошИ Допомога Марії Дюваль

безкоштовна!

ТЕРМІНОВОІ Впишіть СЮДИ Вашу ПОВнУ дату нарор.gення:
ШШІІІІІ

У Вашій ваті нарощкеннн с. три щасnивих
чисnа? Затеnефону11те неrайно!
-3&#00СС J

Державною архітектурно-будеепьною інспекцією.
5. Строки, тривалість та лорядок громадського обговорення

звіту з оцінки влливу на довкілля, включаючи інформацію лро час і
місце усіх запланованих громадських слухань

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

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто
суються планованої діяльності, без необхідності іх об(рунтування. Заува
ження 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 встановле
ного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
18 лютого 2020 року о 12.00 годині в залі засідань Куликівськоі селищ

ної ради за адресою: смт. Куликівка, вул. Миру, буд. 67, 2 поверх.
Громадські слухання (другі) не заплановані.
б. Уповноважений центральний орган або уповноважений

територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та інwоїдоступної інформації щодо манова
ноїдіяльності

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облас
ної державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Mv>Jy,
14, контактна особа Кузнецов Сергій Олексійович, тел./факс (0462) J?-
79-14, електрона адреса: deko post@cg.gov.ua. Реєстраційна слраваш
сайті департаменJУ екології та природних ресурсів знахqдиться під пунк-

том 50 за посиланням http://eco.cg.gov.ua/index~
php?id=27690&tp= 1 &pq= Реєстр з ОВд за посилан
ням http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-3417.

.•7. Уловноважений центральний орган або
уловноважений територіальний орган, до якого
надаються зауваження і лропозиції, та строки
надання зауважень і лролозицій

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації.
Адреса: 16300, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кон
тактна особа Кузнецов Сергій Олексійович, іеп.]
факс (0462) 67-79-14, електронна адреса: ~к.о_
post@cg.gov.ua.

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

8. Наявна еколоrічна інформація щодо лла
нованоїдіяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованоі ;:~і
яльності на 245 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін'<И
впливу на довкімя та іншоїдодаткової інф,,р
мації (відмінне від лриміщення, ааанеченого у

· лункті б цього оголошення), а також час, з якого
громадськість може ознайомитися з ними.

Куликівська селищна рада. Адреса: 16300 Ч"р
нігівська область Куликівський район смт. Куликі: в,
вул. Миру. 67, контактна особа - ЗрСJУПНИК Кули !!:
ського селищного голови з питань житлово-кr ~
нального госп0дарства Богдан Віктор Васипьо ':L.
(04643) 2-12-56. з31 січня 2020 року.

ТОВ «Езотврмікс», а/с № 109, м. Киів,
03300. Детальна інформація за тел.:
(044) 379-12-48 (вартість послуги
згідно з тарифами ПАТ .-Укртеле
ком»). ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ.

ІІІ ІІІІІ ІІІІІІІ І ІІІ
МDЗ_ЗСF.сс,CHERNIG_300120 Куликівський селищний гол ва

н.м. Халі,,. он
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ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ
ОПЛАТА ЗА ДОСТАВКУ
ГАЗУ

24 грудня 2019 р. Національна комісія з ре
гулювання енергетики та комунальних послуг
встановила нові тарифи на доставку газу та змі
нила порядок оплати послуг з доставки газу.

Тому з січня 2020 р. плата за доставку вилу
чена з рахунків за rаз. Всі споживачі отримали
окремірахунки: один за rаз, другий - за йоrодо
ставку.

Вартість доставки газу розраховується індивіду
ально для кожного клієнта. Розмір плати залежить
від конкретного обсягу споживання та тарифу, який
встановив НКРЕКП.

Як розраховується обсяг споживання: за ос
нову береться обсяг споживання газу впродовж «га
зового року».

Завершились новоріч-
н_о-різдвяні свята, а разом з
ними - і розіграш призів від
«поліської правди». Всі до
єдиного п~реможці розігра
шу, чиї прізвища ми друку
вали у двох номерах, завіта
лидо редакції, де і отримали
призи, які самі витягли у кон
вертах, з чим ми їх і вітаємо.

До останнього дня газе
та тримала інтригу: кому ж
дістанеться головний приз? І
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У РАЙОНІ СТАРТУВАЛИ І ТРИВАЮТЬ
ЗАГАЛЬНІ З&ОРИ ГPOMAllRH
КЛАДЬЮВКА

16 січня цикл цьогорічних зборів відкрила Кладьківка - одне
з найменших за чисельністю жителів сіл громади, в якому меш
кає 540 осіб.

Тут функціонують школа, дитячий садок, будинок культури,
бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт. Кладьківка про
довжує власним коштом утримувати, окрім робітника з благоу
строю від комунального підприємства селищної ради, робітника,
що дбає про порядок на кладовищі. Щомісяця за сприяння ПП
"Агрофірма Кладьківка" проводиться організований вивіз сміття.

Наприкінці 2019 року за кошти державної субвенції на со
ціально-економічний розвиток окремих територій в селі розпо
чали роботи по заміні вікон у ФАПі. Однак на сьогодні вони не
завершені через невчасність надхоаження коштів та сумнівну
якість виконання робіт.

За словами голови ОТГ, за 2019 рік до селищного бюджету від Кладьківки надійшло 1 млн 597 499 грн, тоді як на утри
мання закладів і розвиток села витрачено 2 млн 104 957 грн.

Кладьківці були доволі активними в обговоренні питань. На сьогоднішній день їх найбільше хвилюють встановлення но
вого дитячого майданчика на території школи і садочка, розчищення ставка для напування худоби, ремонт розбитої дороги
по вул. Довженка.

На зборах піднімались і питання неможливості на місці придбати медикаменти по державній програмі «Доступні ліки», а
також завищена приватниками плата за оранку городів.

ВИБЛІ
22 січня загальні збори громадян пройшли у Виблях, де

проживає 807 осіб. Працюють усі заклади соціальної сфери,
господарську діяльність на території села здійснюють 4 агро
підприємства: ПП «Вимал Агро», ТОВ «Горбів Агро», ТОВ «Геть
манське» та ПП Агрофірма «Надія».

Минулого року, завдяки залученню громадою коштів ін
фраструктурної державної субвенції, у Виблях проведено ка
пітальний ремонт дороги по вул. Троїцька (вартість проекту - 1
434 214 грн). У рахунок соціальної угоди здійснено ямковий ре
монт по вул. Польова. Біля будинку культури встановили новий
паркан.

По-господарськи розпорядилися колишнім приміщенням
дитсадка. його взяв в оренду литовський підприємець Едмун
дас Пупшис, який відкрив тут кафе. Тепер виблівці мають змогу
замовити тут святкові банкети і поминальні обіди.

У 2019 році до селищного бюджету від Вибпів надійшло 1 млн 965 700 грн., тоді як на потреби села витрачено (з
урахуванням державних субвенцій) більше б мільйонів гривень.

Найбільш гостра дискусія на зборах розгорілася щодо першочергової необхідності ремонту вулиці Шевченка та фунта-

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засоба

ми ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)
20194113417

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

ОГОЛОWЕННН
про початок громадського обговорення звіту

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

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

1. Планована діяльність
Реконструкція полігону твердих побутових відходів (далі ТПВ) в

смт. Куликівка Чернігівської області.
Передбачається улаштування господарської та виробничої зони

полігону. В господарській зоні передбачається розміщення ванни
для обмивання коліс техніки, протипожежної водойми з водоза
бором для пожтехніки, будівлі для пересувної електростанції, від
критої стоянки механізмів, модульної будівлі для персоналу. В ви
робничій зоні полігону (ділянка складування ТПВ) передбачається
виконання планувальних робіт, улаштування протифільтраційного
екрану з геомембрани товщиною 1 мм, захисного шару мінераль
ного грунту, системи дренажу для відведення фільтрату. Зважаючи
на значний термін експлуатації виділені чотири черги будівництва:

І черга - будівництво господарської зони та виробнича зона (міс-
це складування твердих побутових відходів) на площі 0,69 га;

11 черга - виробнича зона на площі 0,62 га;
ІІІ черга - виробнича зона на площі 0,54 га;
IV черга - виробнича зона на площі 0,50 га.
По контуру полігону передбачається улаштування огороджуваль

ного валу, а для захисту від підтоплення грунтовими водами - дре
нажного колектору та посадка захисної лісосмуги.

2. Суб'єкт господарювання
КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Куликівського району Чернігівсь

кої області, код згідно з ЄДРПОУ 04412432.
За адресою: 16300, Чернігівська область, Куликівський район,

смт. Куликівка, вул. Миру, 67.
З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро

мадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облас

ної державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14, контактна особа Кузнецов Сергій Олексійович, тел./факс
(0462) 67-79-14, електрона адреса: deko_post@cg.gov.ua.

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

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

5. Строки, тривапістьлепорядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про
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цас т гупшис, якии вщкрив тут кафе. Тепер виблівці мають змогу
замовити тут святкові банкети і поминальні обіди.

У 2019 році до селищного бюджету від Вибпів надійшло 1 млн 965 700 грн., тоді як на потреби села витрачено (з
урахуванням державних субвенцій) більше б мільйонів гривень.

Найбільш гостра дискусія на зборах розгорілася щодо першочергової необхідності ремонту вулиці Шевченка та фунто
вої висипки по вулиці 8 Березня.

Також виблівці обговорювали можливість відкриття пункту пожежно-сторожової охорони у селі, розчищення водойм для
напування худоби, зміну маршруту автобуса Чернігів-Куликівка із заїздом до Виблів, видалення аварійних дерев на сільсь
кому кладовищі, перенесення автозупинки в центрі села, встановлення в Куликівці пам'ятного знаку учасникам АТО. Звучали
скарги на неоперативну роботу районного управління Держгеокадастру.

ХИБАЛІВКА
У Хибалівці загальні збори громадян відбулися 23 січня. По

при те, що це одне з найменших за чисельністю жителів сіл гро
мади, обрядова зала сільського будинку культури, де проходили
збори, була повна. Хибалівці були досить активними, озвучуючи
проблеми, що їх хвилюють.

У 2019 році до селищного бюджету від Хибілівки надійшло
1 млн 349 241 грн., витрачено на забезпечення потреб жит
тєдіяльності села 1 млн 430 467 грн.

Більшістю голосів учасники зборів вирішили викори
стати кошти інфраструктурної субвенції цього року на ка
пітальний ремонт дороги по вул. Назаренка.

Ось уже декілька років поспіль хибалівців турбує забезпечення жителів села якісною питною водою в достатній кіль
кості. У зв'язку із зниженням рівня грунтових вод, напір води у свердловині, якою користуються жителі села, дуже низький і
за нею шикуються великі черги. Вода з неі витікає самовитоком. Є ще одна затампонована свердловина з часів колгоспу, але
тут також треба провести реконструкцію і знайти на нёі документи.

Крім озвучених проблем, селяни говорили про необхідність демонтажу аварійних приміщень колишнього дитсадка і ма
газину в центрі, обмеження руху важкого транспорту вулицями села, покращання якості поштових послуг (невчасно прово
дять оплати за ЖКП і привозять квитанції), покращення якості мобільного зв'язку, проведення в село швидкісного Інтернету,
відкриття тренажерного залу.

За матеріалами сайту ОТГ.

:-~ У ВСЕОЗБРОЄННІ

КУЛИКІВКА ПОВНІСТЮ
ЗА&ЕЗПЕЧЕНА ВАКUИНАМИ

Про це «поліській правді» повідомила головнийлікар Центрупервинної
медико-санітарноїдопомоги ЛідіяДмитришина. Забезпечення вакциною

від кору, паротиту та краснухи відбувається щотижня. Наразіунаявності400доз індійського виробни
ка, але за бажанням в аптеках можна придбати вакцину й інших країн-виробників.

Тиждень тому медзаклад отримав також 400 доз для щеплення від поліомієліту. Як зазначила медик, наразі немає потре
би у жодній вакцині - усіх вдосталь.

Однак варто пам'ятати, що заклад не закуповує препарати для щеплення від грипу. Протигрипозні вакцини можна замо
вити в аптечних пунктах за власний кошт.

Для того, щоб пройти вакцинацію, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який провівши елементарний медо
гляд, випише відповідне направлення. Вакцинуватися можна у кабінеті щеплень Куликівськоі ЦРЛ абсолютно безкоштовно.
Наразі лікарня готова до вакцинації 2000 осіб.

Марина ІВАНЕНКО.

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

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

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

Протягом усього строку громадського обговорення громадсь
кість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які,
на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
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 розгля
даються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
18 лютого 2020 року о 12.00 годині в залі засідань Куликівської се

лищної ради за адресою: смт. Куликівка, вул. Миру, буд. 67, 2 по
верх.

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

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

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облас
ної державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14, контактна особа Кузнецов Сергій Олексійович, тел,/факс
(0462) 67-79-14-~електрона адреса: deko_post@cg.gov.ua. Реєстра
ційна справа на сайті Департаменту екології та природних ресурсів
знаходиться під пунктом 50 за посиланням http://eco.cg.gov.ua/
index.php?id=27690&tp=1&pg= Реєстр з ОВД за посиланням http://
eia.menr.gov.ua/uk/case/id-3417.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений те
риторіальний орган, до якого надаються зауваження і пропо
зиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облас
ної державної адміністрації. Адреса: 16300, м. Чернігів, проспект
Миру, 14, контактна особа Кузнецов Сергій Олексійович, тел./факс
(0462) 67-79-14, електрона адреса: deko_post@cg.gov.ua.

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованоїдіяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 245 ар

кушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкіл

ля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення,
зазначеного у пункті б цього оголошення), а також час, з якого
громадськість може ознайомитися з ними.

Куликівська селищна рада. Адреса: 16300 Чернігівська область
Куликівський район смт. Куликівка, вул. Миру;.67, контактна особа -
заступник Куликівського селищного голови з питань житлово-кому
нального господарства Богдан Віктор Васильович, (04643) 2-12-56,
з 31 січня 2020 року.

Куликівський селищний голова Н.М. ХАЛІМОН
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елищний голова
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AKT№l
Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

смт. Куликівка 2020 року

Даний акт складено у присутності заступника Куликівського селищного голови з питань

житлово-комунального господарства Богдана Віктора Васильовича, начальника відділу житлово

комунального господарства, містобудування, архітектури, транспорту та благоустрою Товстоліса

Олексія Івановича та головного спеціаліста з інформаційних технологій загального відділу Чобітько

Лідії Петрівни, про те, що «rІд.___» Cil!f.t.r 2020 року на дошці оголошень Куликівської- .,

· селищної ради, розташованої по вул. Миру, буд. 67 у смт Куликівка розміщено Оголошення про
"---
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Реконструкція полігону твердих

,
побутових відходів в смт. Куликівка 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 Куликівської селищної ради.

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

оголошень Куликівської селищної ради по вул. Миру, буд. 67 у смт. Куликівка на 1 (одному) аркуші.

Заступник Куликівського селищного голови з питань
житлово-комунального господарства,

Начальник відділу житлово-комунального господарства,
містобудування, архітектури, транспорту та благоустрою

Головний спеціаліст з інформаційних технологій
загального відділу

пd в.в. Богдан
(підпис)



. Додаток до Акта № 1 від «.311 » ti'Иf,e.- 2020 року
Фотофіксація розміщення Оголошення про плановану діяльність Куликівської селищної ради, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошці

оголошень Куликівської селищної ради, розташованої по вул. Миру буд. 67, у смт. Куликівка.

Заступник Куликівського селищного голови з питань
житлово-комунального господарства

Начальник відділу житлово-комунального господарства,
містобудування, архітектури, транспорту та благоустро

Головний спеціаліст з інформаційних технологій
загального відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

АКТ№2
Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

смт. Куликівка 2020 року

Даний акт складено у присутності заступника Куликівського селищного голови з питань

житлово-комунального господарства Богдана Віктора Васильовича, начальника відділу житлово

комунального господарства, містобудування, архітектури, транспорту та благоустрою Товстоліса

Олексія Івановича та головного спеціаліста з інформаційних технологій загального відділу Чобітько

Лідії Петрівни , про те, ЩО « 3tJ » сі~н,,е-. 2020 року ,на дошці оголошень, розташованій біля

· житлового будинку по вул. Миру, буд. 116 у смт Куликівкарозміщено Оголошення про плановану

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Реконструкція полігону твердих побутових

відходів в смт. Куликівка 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 Куликівської селищної ради .

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

оголошень біля житлового будинку по вул. Миру, буд. 116 у смт Куликівка на 1 (одному) аркуші.

Заступник Куликівського селищного голови з питань
житлово-комунального господарства,

Начальник відділу житлово-комунального господар"тва,
містобудування, архітектури, транспорту та благоустрою

Іі11 В.В. Богдан
(підпис)

Головний спеціаліст з інформаційних технологій
загального віддшу



. Додаток до Акта №2 від « J{} » (!,,,{lІІ,Є,,-- 2020 року
Фотофіксація розміщення Оголошення про плановану діяльність Куликівської селищної ради, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошці

оголошень, розташованої біля житлового будинку по вул. Миру буд. 116, у смт. Куликівка

Заступник Куликівського селищного голови з питань
житлово-комунального господарства

Начальник відділу житлово-комунального господарства,
містобудування, архітектури, транспорту та благоустрою

Головний спеціаліст з інформаційних технологій
загального віддшу

ьd в.в. Богдан
(підпис)



Платіжне доручення №

від "29" листопада 2019 р.

Платник ТОВ "КЕІ "ЕКОКОМПАНІ"

Код/ 40025099 /

Банк платника

Полікомбанк(м. Чернігів)

188 прим 1 1 0410001

Одержано банком

"29" листопада 2019 Р

Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА

о

Отримувач Депар.екол.та прир. ресур.Чернігів ОД

Код / 38709568 /

Банк отримувача

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАІНИ,М.КИІВ(м Київ)

Код банку

820172

UA 37 353100 0000000026003050265

А
'

КРЕДИТ рах. № 11 596,10

31255249185953

Сума словами

Одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість гривень 10 копійок
Призначення платежу
Реконструкція ПТВ в смт Куликівка Чернігівсько, області (№ справи 20194113417) згідно
рахунку №29 від 19 11.2019, без ПДВ

ДР

мл
. ,

Проведено банком
"29" листопада 2019 р.

Підпис банку

· .•



ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо

aaa/eOij(/ rd'e,edwY czo&lzzo@Y &ёi>-rcN:;»o ~ ~')<,//п Л~л"L,.,;.,,--,.,-8~.сz

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № dO/#.-r'//3~/..7

¼,7,рн/~/8'.ськ.о 12Lfмl'm4,, ~иvdfL>evL//pat:-)o~. LW/7? ~Л?И/L1'w,. ф,,z &~ d""~6:?
(місце проведення громадського слухання)

вгд ,,Jtf /?/2:?mor3a 2020р. с'ІЧ'~Лf//?L;/&:d'к.t-)
Присутні: .
Учасники громадських слухань у кількості _J_ осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком

до цього протоколу.

Порядок денний:

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

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
3. 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 слухань.



Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських
слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив 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 доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий
регламент:

на вступне слово головуючого - до Д2_ хв.;
на доповідь суб'єкта господарювання - до ./' хв.;

на кожну з -==--- співдоповідей - до --=- хв.;
відповіді на запитання пісня доповідей усіх співдоповідачів разом - до___::::__ хв.;
на зареєстровані виступи в обговоренні - до f хв.;

на інші виступи в обговоренні - до___::_ хв.;
на підбиття підсумків та закриття слухань - до _L хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
Слухали:

(прізвище, iм'ft', по батькові, посада)

~~?«~
(корийзмі~віді)

~v7~~~~J



2. Доповідь іншого учасника

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

(короткий зміст доповіді)

·-- ==

(прізвище, ім'я, по батьков1, ІІОСадn·

----------==~ (короткий зміст доповіді)
)



.
'

3. Запитання та~оповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповщ
громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

ається безпосередньо на

№ Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає)

of.

~~~ d#. ~~/«1/

~~~-jl

Відповідь, якщо надавалася
(із зазначенням особи, що її надає}

-----



.
'



4. Обговорення учасниками г1юмадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)*

№

/.

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

закриття громадських слухань.

6"_'



До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на __L арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на~арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на _L_ арк.

4. Письмові зауваження тапролозиції, 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 ~~azzz РІ/.
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

.. І¾11011с~щJг по41~G( фdu.:r aoEv-madц<:t &шod;dd cNm. ~74Са/~4', ~R-/
1

/ом
(вид планованої діяльності)

реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № с:?Ц'/.9~-/-/3////

(місце проведення 'громадського слухання)

2020 року
І

СН/?? /[у:/7L/л/PffД

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

(для юридичних осіб) осіб) /l

~/Ж)/ІШ;ІС,

І

~иШ'~і;, Х!и}І д~тсЛь/~
'·і

J., ~~
~/(#И)/

~

/ihmc}д;,Vг

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

/



№

J

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*

Головуючий J/;o6'n?o&2m[2 g}/
(прізвище та ініціали)

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



.
'ЖУРНАЛ (ВЩОМІСТЬ)... . . \реєстрацп вистушв учасників громадських слухань щодо

І( Л@//Cqg/.,,,.-.?'.f(g ЛСЛ/d'О№/ т..d'f,eo?ч-.r Лt?О.у,,то/4-/А" ~/7--rom# d' с'~/77 #fPvюЬ7ffa ~~-/" §~
(вид планованої діяльності)

реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № c?O~;f'.//J~//

№ Прізвище, ім'я,

з/п по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, Посада / найменування юридичної особи Підпис*
по батькові представника (для юридичних осіб)

5о~ан_ /6і~~о} z~cU,k-a,.. се -<-ц '!4'<l,.. /:Jrf4-

6~ е,п,r1=;c_ 1/4,UК:-., 8f-61-Co .,_,,

І /3aU,t~O~c..
(:e,U.,t~н,0~ -г-а г; )~
1,Ц.,иА~- К--<!:)~ .,l_,6µ...o"Z..--0

' ·,;
1,,оое-соі~~&.--

.-
-

~

--.



№
з/п

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

по батькові представника (для юридичних осіб
Посада / найменування юридичної особи Підпис*

Головуючий

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

-1№Л7оffаЛ?а Р. #
(прізвище та ініціали)



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

протягом громадських слухань щодо

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № с?О/У~/:;1"'..3'"~/.:7

~шШ&ьа:.z @,z,acЛ7'1, /4w.q:,;-/,@'ь&/Й ,Nгkmz:. ,,N'/7? ApAq&$-4 .. d',и-« &A'f/ 4,d 6і'
(місце проведення громадського слухання)

від /(f /J/2!J/J?Oc30 2020 року .,('7,-t/& A;'df4"'.k/~CL

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

осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції аркушів

...--
~

-

~

'\.І

-

Головуючий
d1o6.mt_7/50/77?2 Qµ
(прізвище та ініціали)

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


