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ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Будівництво централізованої каналізації вулиці Сосницької від

будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького, вулиці Озерної № 3,
вулиці Шевченка від будинку № ~23 до будинку № 151, вулиці

Механізаторів від будинку N~ 15 до будинку № 25 в м. Чернігів».

f,.

1. · Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі - Єдиний реєстр ·
з ОВД):

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2020575770.

2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу
на довкілля (далі - ОВД):

· Планована діяльність: «Будівництво централізованої каналізації вулиці
Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького, вулиці
Озерної № З, вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку № 151, вулиці
Механізаторів від будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігів».

З. Назва суб'єкта господарювання:
Орган самоорганізації населення «МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ».

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 З
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон):
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Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої
діяльності та об' єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля, відповідно до абзацу 1 О підпункту 11, частини 3, статті 3
Закону.

5. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального
Департамент екологц та
облдержадміністрації:

5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 12 травня 2020 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво централізованої
каналізації вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку
Сосницького, вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від будинку № 123 до
будинку № 151, вулиці Механізаторів від будинку № 15 до будинку № 25 в м.
Чернігів» оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженогоІ

територіального органу з оцінки впливу на довкілля 25 червня 2020 року.
· r 5.3 .. Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД), наданий суб'єктом

- господарювання, оприлюднено на веб сайтах Єдиного реєстру з ОВД т·а
, уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 25 червня
2020 року.

органу з. ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ -
природних ресурсів Чернігівської

6. Відомості надані суб'єктом господарювання шд час подання звіту з. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «ГАРТ»
від 07 травня 2020 року № 19 (2979) та «Деснянська Правда» від 07 травня 2020
року № 17 (28731 ), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Семь Дней» від 25 червня 2020 року № 26 (972) та
«Обьявления Чернигова» від 24 червня 2020 року № 25-26 (1137), копії яких
додаються до цього звіту,

6.3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 07 травня 1'
2020 року розміщено на дошці оголошень Центру надання адміністративних
послуг міста Чернігів по вул. Рокосовського, буд. 20-А у м. Чернігові
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація); на дошці
оголошень Деснянської районної у м. Чернігові ради у м. Чернігів по проспекту
Перемоги, буд. 141 (підтвердженням факту оприлюднення є акт та
фотофіксація); щ1 дошці оголошень у м. Чернігів по вул. Шевченка, буд. 151-В
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація); на зупинці
громадського транспорту «вул. Дмитра Бортнянського» (підтвердженням факту
оприлюднення є акт та фотофіксація).
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6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД ·з
25 червня 2020 року розміщено на дошці оголошень Центру надання
адміністративних послуг міста Чернігів по вул. Рокосовського, буд. 20-А у м.
Чернігові (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація); на
дошці оголошень у м. Чернігів по вул. Шевченка, буд. 151-В (підтвердженням
факту оприлюдненні є акт та фотофіксація); на зупинці громадського
транспорту «вул. Дмитра Бортнянського» (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 громадськості:

6.5.1. У приміщенні уповноваженого органу:
з 25 червня 2020 року розміщено в приміщенні Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації за адресою: м. Чернігів,
Чернігівська обл., пр. Миру, 14.

6.5.2. Орган самоорганізації населення «МІКРОРАЙОН БОБРОВ:ИЦЯ»
з 25 червня 2020 року за адресою: вул. Шевченка, буд. 160-В, м. Чернігів,
Чернігівська обл.

7. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції до
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до

- звіту з ОВД: :.
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 надійшов лист
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій від 28.05.2020 № 15-
1~21/8.
. Зауваження і пропозиції, що стосувалися неприпустимості проведення
земляних робіт в межах території планованої діяльності, що можуть призвести
до руйнування, зменшення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини
були враховані у звіті з ОВД та висновку з ОВД планованої діяльності.

Земляні роботи будуть проводитися тільки після проведення
археологічних розвідок та охоронних археологічних досліджень.

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 12 травня
2020 року по 09 червня 2020 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало: з 25 червня 2020 року по 30 липня
2020року.

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

У зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про оцінку впливу на
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довкілля» (далі - Закон) заплановані на 28.07.2020 громадські слухання з
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності не
проводилися, про що складено акт.

Відповідно до частини 2-1 статті 17 Закону, протягом дії карантинного
режиму громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно
у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в
електронному вигляді).

Протягом терміну громадського обговорення звіту з ОВД до уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауважень щодо планованої
діяльності Органу самоорганізації населення «МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ» не
надходило.

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 j в аркушах:

·-~ ('.

• , · - Начальник відділу оцінки впливу на
ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохоронних. .програм та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на
довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу) ·

-Ііі(підпис)
Валентина ГАНЖА

(ініціали, прізвище)

~~ Катерина САХНЕВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище)

..

Сергій Кузнецов (0462) 677-914
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка пI.gлягає оцінш впливу на
довкілля. Орган самоорганізації населення •МІКРОРАИОН БОБРОВИЦЯ• код
згідно з ЄДРПОУ 42975441, інформує про намір провадити плановану діяльність
та оцінку її впливу на довкілля. інфосмашя про суб'єкта господарювання: Юри
дична адреса: 14020, Чернігівська область, місто Чернігів, Деснянський район,
вул. Шевченка, буд. 160-В; телефони: +38 (093) 749-84-00. Планована діяль
ність, її характеристика, технічні альтернативи: Будівництво централізованоі
каналізацй вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Со
сницького, вулиці Озерноі № 3, вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку
№ 151, вулиці Механізаторів ВІД будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігові.
Технічна альтернатива 1: Влаштування каналізаційного колектору з поліетиле
нових (ПЕ) труб та полівінілхлоридних (ПВХ) труб, відповідно до ДСТУ EN 12201-
2:2018. Властивості та переваги ПВХ- та ПЕ-труб: еколопчно безпечні, виготов
ляються з високоякісних матеріалів, пгієнічні - бакгври не виживають і не утво
рюється кислота; стійкі до корозІі; невелика маса, зручність у транспортуванні;
можливість прокладання в різних умовах, легкий монтаж; збільшений експлуа
тац,йний термін служби; технічна альтернатива 2: Влаштування канап.зашйного
колектору з труб сталевих електрозварних прямошовних (гпддаються корозн.
для монтажу потребують використання додаткових будшельних машин I меха
нізмів, кріплення - зварюванням). Технічна альтернатива 1 є найбільш прийнят
ною, оскільки рішення щодо прийняття матеріалу труб впливає на довговічність
функціонування системи каналізації та іі ефективносп. мюце провадження
планованоі шяльносп, територіальні альтернативи: М1сце провадження плано
ваної діяльносп. територіальна альтернатива 1 · Зпдно з Містобуд1вними умова
ми та обмеженнями для проєктуоання об'єкта будівництва, які надані Управшн
ням архітектури та містобудування Черншвськоі місько: ради вщ 14.08.2019 ро
ку за № 02-01/129, траса каналізаційного колектору проходить по вулиш Со
сницькій від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького, вулиці Озер
ноі № 3, вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку № 151, вулиці Механіза
торів від будинку №15 до будинку № 25 в м. Чернігові. Місце провадження пла
нованої діяльності: територіальна альтернатива 2: Не розглядається. Територі
альна альтернатива 1 є оптимальним еаріангом Соц,ально-економічний оплив
планованої діяльності: Можлив1сть каналізування господарсько-побутових
стічних вод від домогосподарств вулиц: Сосницької ВІД будинку № 4 до будинку
№ 49, провулку Сосницького, вулиці Озерної № З, вулицI Шевченка від будинку
fllo 123до будинку № 151, вулиці Механізаторів ВІД будинку № 15до будинку № 25
в м. Чернігові сприятиме покращенню соціально-побутових і санпарно-гігієніч
них умов проживання населення. Загальні технічні характеристики, у тому чисти
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробни
цтва тощо): Планованою діяльністю передбачається будівництво: зовнішньої
мережі самопливної каналізації з ПВХ-труб протяжністю 1975,0 м уздовж житло
вих вулиць приватної забудови, ділянка траси каналізації з ПК 8+45 ... ПК 9+84
проходить у межах прибережної захисної смуги річки Десна; зовнішньої мережі
напірної каналізації з ПЕ-труб протяжністю 50,0 м, компдексноі каналізаційної
насосної станції заглибного типу 0=10,0 мЗ/годину, h=12-:0 м, з двома насосами
виробництва фірми •Wilo• на ПК 9+36; колодязя з приладом обліку стічних вод
та електромагнітним витратоміром з електронним блоком (конвертером) на ПК
9+38. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1: Обмеження планованої діяльності в період про
ведення будівельних робіт: дотримання значень гранично допустимих концен
трацій забруднюючих речовин о атмосферному повітрі населених пунктів; до
тримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони; до
тримання нормативного стану якості водного басейну та грунтів; дотримання
вимог проведення будівельних робіт на землях водного фонду; дотримання ви
мог проведення будівельних робіт~е_жах ПЗС р_. Десна з метою зменшення

негативного опливу на рибне господарство; дотримання норм зберігання та
утилізації відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм; щодо техніч
ноі альтернативи 2: Збігаються з гехннноо альтернативою 1. Щодо територі
альноі альтернативи 1: Обмеження планованої діяльносп: містобудівні умови та
обмеження для проєктуоання об'єкта будівництва; дотримання санітарно-за
хисної зони КНС. Щодо гериторіальноі альтернативи 2: Не розглядається. 7.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічноі альтернативи 1: топографо-геодезичн,, інженерно-геологічні
вишукування. Проєктні рішення в період будівництва передбачатимуть заходи
щодо рацюнального використання земельних реt;урс,в; щодо технічної альтер
нативи 2: Збігаються з технічною альтернативою 1 Щодо територіальної аль
тернативи 1: Інженерно-геологічні та геодезичн, вишукування. Щодо територі
альноі альтернативи 2: не розглядається. 8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля: щодо технічноі альтернативи 1: джерелами можливого
впливу на довкілля є: двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) будівельних машин
і механізмів у період проведення буд1вельних робп. Коротка характеристика
можливих впливів планованої шяльносп: на геологічне середовище - вилучен
ня м,нерального (рунту при будівницгв: каналізашйного колектору; на повітряне
середовище - викиди забруднюючих речовин при роботі двигунів внутрішнього
згорання буд1вельних машин, механєзмів: вуглецю оксиду, азоту діоксиду, сірки
дюксиду, саж, тощо; на клімат і мікроктмат - немає; на водне середовище - ді
лянка канатзац,йного колектору проходить по землях водного фонду, вплив -
при буд1вництв1, отримання технічних умов на проведення робіт на землях вод
ного фонду; на техногенне середовище немає. на сошальнв середовище не
впливає; на рослиннии свп - з'ясування вщомоства щодо наявносп зелених
насаджень по трас, колектору шляхом складання відповідного акта; на тварин
нии світ планується отримання умов виконання будівельних робп на водо
ймах; на фунт - заходи щодо збереження рослинного шару фунту в місцях його
наявності; утворення будівельних відходів - організація передавання на утилі
зацію. Щодо технічної альтернативи 2: збігаються з технічною альтернативою 1.
Щодо територіальної альтернативи 1: сфера, джерела та види можливого впли
ву на довкілля можливі на території здійснення планової діяльності - на терито
рії м. чернігова. Щодо гериторіапьноі альтернативи 2: не розглядається. 9 На
лежність планованоі 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 частину статті З Закону Украіни -псо
оцінку впливу на цовкілля-): Підпункт 10 пункту 11 частини З статті З Закону
Украіни -поо оцінку впливу на довкілля». 10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (у тому числі наявність значного не
гативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер
жав): Транскордонний вплив на довкілля - немає. 11. Планований обсяг дослі
джень і рівень деташзацй Інформації, що підлягає включенню до звіту з ошнки
впливу на довкілля: Відповідно до статті 6 Закону Украіни «Про оцінку впливу на
довкілля» від 23.05.2017 року № 2059-VІІІ в обсязі, достатньому для прийняття
рішень щодо провадження планованої діяльності. 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, під
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украіни «Гїро оцінку впливу
на цовкіпля-. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підго
товку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення
громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим орга
ном звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку на
дає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
піl!_час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки тран-

скордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом моти
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу,
передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки
впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначе
ного у пункті 14 цього повідомлення. У висновкуз ошнки впливу на довкілля упо
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планова
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється роз
починати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та
отримання рішення про провадження планованоі діяльності. Процедура оцінки
впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі в
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня де
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки опливу на довкіл
ля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом гос
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днIв
громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропози
ції до звпу з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про
початок громадського обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досш
джень та рівня деталізації інформаціі, що підлягає включенню до звіту з оцінки
рпливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідо
млення на офщ,йному вебсайті уповноваженого органу громадськість має пра
во надати уповноваженому органу, зазначеному в пункті 15 цього повшомлен
ня, зауваження I пропозиції до планованоі шяльносп, обсягу досліджень та рів
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ошнки впливу на
довилпя. Надаючи так, зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про ошнку впливу на довкілля планованої діяльносп в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій ст~р,нці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень, пропо
зицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони бу
дуть розміщен, 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 аасвщчуюгь свою
згоду на обробку іх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час під·
готовки звпу з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, вра
хувати частково або обфунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до
вкілля. Детальна інформашя про це включається до звіту з оцінки впливу на до
вкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності: Відповідно до за
конодавства рішенням про провадження цієї планованої діяльності буде дозвіл
на проведення будівепьних робіт (вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону Украіни -про оцінку впливу на довкіппя-), що видається Дер
жавною архітектурно-будівельною інспекцією о Чернігівській області (орган, до
повноважень якого належить прийняття такого рішення). 15. Усі зауваження і
пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до
вкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14; електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua; номер те
лефону (0462) 67-79-14; контактна особа - Ганжа Валентина Юр_іївна.

-огопошення
• Чоловік 46/174/87 познайомиться з

жінкою до 40 років для створення сім'ї.
Для несерйозних стосунків прохання
не турбувати. Тел. 097-71-77-962.
• Продам саморобний трактор у гарно

му стані, плуги, копалку, корзина і короб
ка передач ГАЗ-51. Тел. 098-124-77-54.
• Продам ко~,арки, саджалки, греб

ки, копаnки, пnуrи, картоплекомбай
ни, обприскувачі, їжачки та іншу c/r
техніку. Тел.: 066-740-67-44, 063·
334-68-11, 098-293-30-74.
• Продам корову, Чернігівський ра

йон. Тел. 063-33-20-872.
Продам коня, кобилу, жеребця.

Тел.: 063-606-48-89 067-79-40-149.
Чистимо колодязі вручну. Швид

ко та якісно. Працюємо із сільрада
ми. Розбирання, збирання, ремонт
будинків, сараїв, крівля дахів. Тел.:
099-739-09-41, 063-268-29-58.
Гметалопластиковівікна від виробн..:l
ка. Москітні сітки. Бронедвері. Виїзд І
по області. Замір - безкоштовно. До
ступні ціни. Гарантія - 5 років. Тел,:
066-522-53-22; 093-558-35-10.

Київський м'ясокомбінат закупо
вує корів, телят (50-58 грн/кг), коней,
свиней, шкури, Обмін - утримання.
Перевезення. Проблемні, лежачі, ці
лодобово. Тел.: 063-475-90-05; 098·
375-22-09; 099-325-15-54.
Вікна від майстра. Вікна металоплас

тикові, двері вхідні будь-якого розмі
ру, балкони під ключ, облаштування
оконних відкосів. Тел. 066-28-55-100
Орлов Ан.!!J)ій. www.oknaplas.com
Буріння свердловин на воду будь

яким діаметром малогабаритною
установкою (не потребує заїзду авто).
Встановлення насосного обладнання.
Доставка і монтаж залізобетонних кі
пець. Монтаж водопровідної систе
ми. Гарантія. Тел.: 093-715-00-57.
Натяжні степі виробництва Німеччи

ни, ціна - від 180 грн/м2 з матеріалом
і роботою. А також освітлювальні при
пади (люстри, світильники, стрічки).
З гарантією за низькими цінами. Ви
їзд на обмір по району безкоштовно.
Тел. 093-78-79-291.

Куплю коней, корів, биків, телят,
свиней. Доріз цілодобово. Корів на
моnоко та коней на утримання. Ціни
найвищі. Тел.: 066-749-30-02; 098·
51-92-982; 063-020-32-45.
Куплю ВРХ (корів, телят, биків), сви

ней, коней, кіз, кнурів. Шкури ВРХ.
Перевезення. Тел.: 096-15-20-743;
063-49-79-327. - ____J

Вікна, двері - гарантія 12 років. До
ставка та замір по району безко
штовно. Швидкий зимовий монтаж!
Тел. 098-960-60-60.
Вікна, двері від майстра Євгенія Пе

тровича. Матеріал. Доставка. Робо·
та. У нас дешевше! Тел.: 050-882-54-
45, 098-825-45-50, 093-440-74-74.
Вікна та двері всіх видів. Гаранто

вана знижка пенсіонерам. Тел.: 067-
121-80-00! 063-121-80-00.
ЗІкуnоІІJЄІІІО те.ІІІП, ВРХ, смнеі,

kОІІЄЙ, Те.11111 ІІІ 8ідrодІuю. Аоріа
ціяодобоІІо. Вмсокі ціни. Тел.: 093.
982-23-8$, 096-829-78-34.

Вікна і двері, жалюзі від виробника.
Швидко, якісно, не дорого. Передо
плати не беру. Тел.: 068-18-56-240;
068-66-20-221, Валерій.
Вікна, двері, балконні рами від ком

панії «Квадратний метр•, пенсіоне
рам та пільговим категоріям гаран
тована знижка. Тел.: 095-12-12-800,
067-12-12-800, 063-12-12-800.

Фабричні вікна та двері від вироб
ника •Окна Форге». Доставка і за
мір вікон та дверей по району - без
коштовно. У нас дешевше! Тел.: 066·
12-80-555, 098-12-60-555.

Вікна, двері і натяжні стелі. Швидко,
якісно та недорого. Виїзд майстра на
обмірку безкоштовно. Гарантія якос
ті 100%. Тел.: 067-944-80-17, 063-
252-75-96, Марина.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про мановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу иа довкілля

Орган самоорганіJаuіі населення «МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ»
код 3Гідно з ЄДРПОУ 42975441

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

1. Інформація про суб'єкта господарю
вання:

Юридична адреса: 14020, Чернігівська
область, місто Чернігів, Деснянський район.
вул. Шевченка. буд. 160-В; телефони: + 38
(093) 749 8400.

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

Будівництво цвнгралівованоі каналі
зації вулиці Сосницької від будинку № 4
до будинку № 49. провулку Сосницького,
вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від
будинку № 123 до будинку № 151, вулиці
Механізаторів від будинку № 15 до будинку
№ 25 в м. Чернігові.

Технічна альтернатива 1:
Влаштування каналізаційного колектору

з поліетиленових (ПЕ) труб та полівінілхло-.
ридних (ПВХ) труб, відповідно до ДСТУ Е
12201-2:2018.

Властивості та переваги ПВХ- та ПЕ-труб:
екологічно безпечні, виготовляються з ви
сокоякісних матеріалів, гігієнічні - бактерії
не виживають та не утворюється кислота;
стійкі до корозії; невелика маса, зручність у
транспортуванні;можливість прокладання в
різних умовах, легкий монтаж; збільшений
експлуатаційний термін служби;

Технічна альтернатива 2:
Влаштування каналізаційного колектору

з труб сталевих електрозварних прямо
шовних (піддаються корозіі, для монтажу
потребують застосування додаткових буді
вельних машин та механізмів, кріплення -
зварюванням).

Технічна альтернатива 1 є найбільш при
йнятною, так як рішення щодо прийняття
матеріалу труб впливає на довговічність
функціонування системи каналізації та її
ефективності.

3. Місце провадження планованої діяль
ності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльно
сті: територіальна альтернатива 1:

Згідно з Містобудівними умовами та
обмеженнями для проектування об'єкта
будівництва, які надані управлінням архі
тектури та містобудування Чернігівської
міської ради від 14.08.2019 за № 02-01/129
тn~r~ v::1u::1ni~::..11iiA~nГn ~nПPk'ТnПV ПOQXQ-

№ 25 в м. Чернігові сприятиме покращенню
соціально-побутових та санітарно-гігієніч
них умов проживання населення.

5. Загальні технічні характеристики, у
тому числі параметри планованої діяльно
сті (потужність, довжина, моща, обсяг ви·
робництва тощо):

Планованою діяльністю передбачається
будівництво·

- Зовнішньої мережі самопливної ка
налізації з ПВХ-труб протяжністю 197 5,0 м
вздовж житлових вулиць приватної забудо
ви, ділянка траси каналізаціі з ПК 8+45 .
ПК 9+84 проходить в межах прибережної
захисно і смуги річки Десна;

- Зовнішньоі мережі напірної каналіза
ції з ПЕ-труб протяжністю 50,0 м,

- Комплексної каналізаційної насосної
станції заглибного типу Q=lO,O м3/годину,
h=12,0 м, з двома насосами виробництва
фірми «Wilo» на ПК 9+36;

- Колодязя з приладом обліку стічних
вод та електромагнітним витратоміром з
електронним блоком (конвертерем) на ПК
9+38.

6. Екологічні та інші обмеження планова
ноі діяльності за альтернапtвами:

щодо технічної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності в пе

ріод проведення будівельних робіт:
- дотримання значень гранично-допу

стимих концентрацій забруднюючих ре
човин в атмосферному повітрі населених
пунктів;

- дотримання норм шумового наванта
ження на межі санітарно-захисної зони;

- дотримання нормативного стану якості
водного басейну та (рунті в;

- дотримання вимог проведення буді·
вельних робіт на землях водного фонду;

- дотримання вимог проведення буді
вельних робіт в межах ПЗС р.Десна з метою
зменшення негативного впливу на рибне
господарство;

- дотримання норм зберігання та утилі
зації відходів відповідно до вимог санітар·
но-гігієнічних норм;

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою

1.

щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні ви-

шукування.
щодо тєриторіальної альтернативи 2·
не розглядається.
8. Сфера, джерела та вндн можливого

впливу на довкімя:
щодо технічної альтернативи 1.
Джерелами можливого впливу на довкіл

ля є: двигуни внутрішнього згорання (дВЗ)
будівельних машин та механізмів в період
проведення будівельних робп,

Коротка характеристика можливих впли
вів планованої діяльності:

- на геолоrічне середовище - вилучення
мінерального грунту при будівництві кана
лізаційного колектору;

- на повітряне середовище - викиди за
бруднюючих речовин при роботі двигунів
внутрішнього згорання будівельних машин
та механізмів: вуглецю оксиду, азоту ді
оксид, сірки діоксид, сажі, інші;

- на кліматта мікроклімат- відсутній;
- на водне середовище - ділянка каналі-

заційного колектору проходить по землях
водного фонду, вплив - при будівництві,
отримання технічних умов на проведення
робіт на землях водного фонду;

на техногенне середовище - відсутній;
- на соціальне середовище - не впливає;
- на рослинний світ - з'ясування відомо-

стей щодо наявності зелених насаджень по
трасі колектору шляхом складання відпо
відного акту;

- на тваринний світ - планується отри
мання умов виконання будівельних робіт на
водоймах;

- на (рунт - заходи щодо збереження
рослинного шару грунту в місцях його на
явності;

- утворення будівельних відходів - орга
нізація передавання на утилізацію.

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою

1.
щодо геригоріальноі альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впли

ву на довкілля можливі на території здійс
нення планової діяльності - на території м,
Чернігова.

Транскордонний вплив на довкілля -
відсутній.

11, Планований обсяг досліджень та рі·
вень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на до
вкімя:

Відповідно до статті 6 Закону Укра~
ни «Про оцінку впливу на довкілля» від
23.05.2017 року № 2059-VIII в обсязі до
статньому для прийняття. рішень щодо
впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінкн вмиву на довкіл
ля та можливості для участі в ній громад
ськості:

Планована суб'єктом господарювання
діяльність може мати значний вплив на до
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на до
вкілля відповідно до Закону Украіни «Про
оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процеду
ра, 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 додат
кової інформації, яку надає суб'єкт господа
рювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обгово
рення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мо
тивованого висновку з оцінки впливу на до
вкілля, що враховує результати аналізу, пе~
редбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльно
сті, визначає допустимість чи обгрунтовує
недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови їі
провадження.

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

довкілля буде повщомлено в оголошенні
про початок громадського обговорення.

13. Громадс"ке обговорення обсягу до
сліджень та рівн11 дет.~лізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
вмиву на довкімя:

Протягом 20 робочих днів з дня опри
люднення цього повідомлення на офщ1й
ному веб-сайті уповноваженого органу
громадськість має право надати уповно
важеному органу, зазначеному у пункті 15
цього повідомлення, зауваження · пропози
ції до планованої діяльності, обсягу дослі
джень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до ввпу з оцінки впли
ву на ДОВКІЛЛЯ.

Надаючи такі зауваження і пропозиції,
вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованоі ді
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших заува
жень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і про
позицій громадськості вони будуть розмі
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля та передані суб'єкту господарю
вання (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, враху
вати частково або обгрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, на
дані у процесі громадського обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації ін
формації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.Детальна інфор
мація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планова
ноі діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяль
ності буде дозвіл на проведення будівель
них робіт
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2. Планована діяльність, її характеристи
ка, технічні альтернативи:

Будівництво централізовано: каналі-
зації вулиці Сосницької від будинку № 4
до будинку № 49, провулку Сосницького,
вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від
будинку № 123 до будинку № 151, вулиці
Механізаторів від будинку № 15 до будинку
№ 25 в м. Чернігові.

Технічна альтернатива 1:
Влаштування каналізаційного колектору

з поліетиленових (ПЕ} труб та полівінілхло
ридних (ПВХ} труб, відповідно до ДСТУ EN
12201-2:2018.

Властивості та переваги ПВХ- та ПЕ-труб:
екологічно безпечні, виготовляються з ви
сокоякісних матеріалів, гігієнічні · бактерії
не виживають та не утворюється кислота;
стійкі до корозії; невелика маса, зручність у
транспортуванні;можливість прокладання в
різних умовах, легкий монтаж; збільшений
експлуатаційний термін служби;

Технічна альтернатива 2:
Влаштування каналізаційного колектору

з труб сталевих електрозварних прямо
шовних (піддаються корозії, для монтажу
потребують застосування додаткових буді
вельних машин та механізмів, кріплення -
зварюванням}.

Технічна альтернатива 1 є найбільш при
йнятною, так як рішення щодо прийняття
матеріалу труб впливає на довговічність
функціонування системи каналізації та П
ефективності.

3. Місце провадження планованої діяль
ноаі, теркторіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльно
сті: територіальна альтернатива 1:

Згідно з Містобудівними умовами та
обмеженнями для проектування об'єкта
будівництва, які надані управлінням архі
тектури та містобудування Чернігівської
міської ради від 14,08,2019 за № 02-01/129
траса каналізаційного колектору прохо
дить по вулиці Сосницькій від будинку №
4 до будинку № 49, провулку Сосницького,
вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від
будинку № 123 до будинку № 151, вулиці
Механізаторів від будинку №15 до будинку
№ 25 в м. Чернігові.

Місце провадження планованої діяльно
сті: територіальна альтернотива 2:

Не розглядається. Територіальна альтер
натива 1 є оптимальним варіантом.

4. Соціально-економічний вплив плано
ваної діяльноаі:

Можливість каналізування господар-
сько-побутових стічних вод від домогос
подарств вулиці Сосницької від будинку №
4 до будинку № 49, провулку Сосницького,
вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від
будинку № 123 до будинку № 151, вулиці
Механізаторів від будинку № 15 до будинку

робництва тощо):
Планованою діяльністю передбачається

будівництво:
- Зовнішньої мережі самопливної ка

налізації з ПВХ-труб протяжністю 1975,0 м
вздовж житлових вулиць приватної забудо
ви, шлянка траси канатзації з ПК 8+45 "
ПК 9+84 проходить в межах прибережної
захисно, смуги річки Десна;

· Зовнішньої мережі напірної каналіза
ції з ПЕ-труб протяжністю 50,0 м,

- Комплексної каналізаційної насосної
станції заглибного типу Q=10,0 м3/годину,
h=12,0 м, з двома насосами виробництва
фірми «Wilo» на ПК 9+36;

- Колодязя з приладом обліку стічних
вод та електромагнітним витратоміром з
електронним блоком (конвертерем} на ПК
9+38.

6, Екологічні ТіІ інwі обмеження МіІНОва·
ної діяльноаі за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності в пе

ріод проведення будівельних робіт:
- дотримання значень гранично-допу

стимих концентрацій забруднюючих ре·
човин в атмосферному повітрі населених
пунктів;

• дотримання норм шумового наванта
ження на межі санітарно-захисної зони;

. дотримання нормативного стану якості
водного басейну та грунтів:

- дотримання вимог проведення буді
вельних робіт на землях водного фонду;

· дотримання вимог проведення буді
вельних робіт в межах ПЗС р.Десна з метою
зменшення негативного впливу на рибне
господарство;

- дотримання норм зберігання та утилі
зації відходів відповідно до вимог санітар
но-гігієнічних норм;

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою

1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності:
· містобудівні умови та обмеження для

проектування об'єкта будівництва;
· дотримання санітарно-захисної зони

кнс.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підго

товка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геоло

гічні вишукування. Проектні рішення в пе
ріод будівництва передбачатимуть заходи
щодо раціонального використання земель
них ресурсів;

щодо технічної альтернативи 2.
Співпадають з технічною альтернативою

1.

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
Джерелами можливого впливу на довкіл

ля є: двигуни внутрішнього згорання (дВЗ}
будівельних машин та механізмів в період
проведення будівельних робіт.

Коротка характеристика можливих впли
вів планованої діяльності:

- на геологічне середовище · вилучення
мінерального грунту при будівництві кана·
лізаційного колектору;

· на повітряне середовище · викиди за
бруднюючих речовин при робоп двигунів
внутрішнього згорання будівельних машин
та механізмів: вуглецю оксиду, азоту д1-
оксид, сірки діоксид, сажі, інші;

- на кліматта мікроклімат- відсутній;
- на водне середовище · ділянка каналі-

заційного колектору проходить по землях
водного фонду, вплив - при будівництві,
отримання технічних умов на проведення
робіт на землях водного фонду;

на техногенне середовище· відсутній;
. на соціальне середовище· не впливає;
- на рослинний світ - з'ясування відомо

стей щодо наявності зелених насаджень по
трасі колектору шляхом складання відпо
відного акту;

- на тваринний світ • планується отри
мання умов виконання будівельних робіт на
водоймах;

- на грунт - заходи щодо збереження
рослинного шару грунту в місцях його на
явності;

- утворення будівельних відходів - орга
нізація передавання на утилізацію.

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою

1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера.джерела та види можливого впли

ву на довкілля можливі на території здійс
нення планової дгяпьноєгі • на території м,
Чернігова.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Належніаь манованої діяльності до

nepwoї чи другої категорії видів діяльності
та о6єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкімя (зазначити відповідний пункт ї ча
стину статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»):

Підпункт 10 пункту 11 частини 3 статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на до
вкілля».

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

Відповідно до статті 6 Закону Украі
ни «Про оцінку впливу на довкілля» від
23.05.2017 року № 2059-VІІІ в обсязі до
статньому для прийняття рішень щодо
впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінки вмиау на довкіл·
ля та можливості для участі в ній громад
ськості:

Планована суб'єктом господарювання
діяльність може мати значний вплив на до
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на до
вкілля відповідно до Закону Украіни «Про
оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процеду
ра, 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 додат
кової інформації, яку надає суб'єкт господа
рювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обгово
рення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;

• надання уповноваженим органом мо·
тивованого висновку з оцінки впливу на до
вкілля, що враховує результати аналізу, пес
редбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

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

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

Забороняється розпочинати проваджен
ня плановано, діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про про·
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе
редбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на ста
дії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб'єктом господарюван
ня звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом що
найменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльно
сті, а також взяти участь у громадських слу
ханнях. Детальніше про процедуру громад
ського обговорення звіту з оцінки впливу на

вмнву на ДОВКІМЯ:
Протягом 20 робочих днів з дня опри

люднення цього повідомлення на офщій
ному веб-сайті уповноваженого органу
громадськість має право надати уповно
важеному органу, зазначеному у пункп 15
цього повідомлення, зауваження і пропози
ції до планованої діяльності, обсягу дослі
джень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оц1нки впли
ву на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції,
вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої ді
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення}. Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших заува
жень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і про
позицій громадськості вони будуть розмі
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля та передані суб'єкту господарю
вання (протягом трьох робочих днів з дня іх
отримання}. Особи, що надають зауваження
і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду Ні1 обробку іх персональних
даних, Суб'єкт господарювання під час під
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов'язаний врахувати повністю, враху
вати частково або обфунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, на
дані у процесі громадського обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації ін
формації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.Детальна інфор
мація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.

14. Ріwення про провадження планова
ної діяльноаі:

Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяль
ності буде дозвіл на проведення будівель
~

"Проо1,1,н,:у1r.111нун..о,:1~к•,11'111

що видається Державною архітектур
но-будівельною інспекцією у Чернігівській
QQL@!;I!

15. Усі зауваження і пропозиції громад
ськості до планованої діяльності, обсягу до
сліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впли
ву на довкілля, необхідно надсипати до:

Департаменту ·.екології та природних
ресурсів Черніпвської обласної державної
адміністрації, розташованої за адресою:
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14;

Електронна адреса E-mail: deko post@
[g,.gQYJ.@;

Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина Юрі

ївна.



АКТ № 1.

f)L.os.2020

м. Чернігів

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

. ,

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або
оприлюднення «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля» комісією у складі:
- Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН» Лисницької Катерини Миколаївни;
- Голови ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Віктора В. М.;
- Заступника ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Джемесюка А. І.;

. - Секретаря ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Мосіч Н. В.
t!?-1: .05.2020 р. проведено розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка
тгідлягає оцінці впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво централізованої'
каналізації вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49. провулку Сосницького. вулиці
Озерної№ З. вулиці Шевченка від будинку№ 123 до будuнкуNо 151. вулиці Механізаторів від
будинку № 15 до будинку № 25 в м. ЧерNігові» на дошці оголошень Центру надання
адмінютративних послуг міста Чернігів (м.Чернігів, вул. Рокоссовкого 20-А) з
фотофіксацією для громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій до
планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на 2 арк.

Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН»

Голова ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

Заступник ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

Секретар ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

. таіпюписи

К. М. Лисницька

В. М. Віктор

А. І. Джемесюк

Н. В. Мосіч

_____(ирєзвшце, 1м я, по оатькові







АКТ №2.

t2L_.os.2020

м. Чернігів

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

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або
оприлюднення «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на. . . .
ДОВКІЛЛЯ» КОМІСІЄЮ у складі:
- Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН» Лисницької Катерини Миколаївни;
- Голови ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Віктора В. М.;
- Заступника ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Джемесюка А. І.;
- Секретаря ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Мосіч Н. В.

· t2:[_.oS.2020 р. проведено розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво централі;юваної ·

' каналізацй' вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького, вулиці
Озерноі№ З, вулиці Шевченка від будинку№ 123 до будuнку№ 151, вулиці Механізаторів від
будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігові» на дошці оголошень Деснянської районної
м. Чернігів ради (пр" Перемоги, 141) з фотофіксацією для громадського обговорення з
наданням зауважень і пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на _і_ арк.

Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН» К. М. Лисницька

Голова ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» . М. Віктор

Заступник ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» •

Секретар ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

(МП таіпідписи)





АКТ №3.

t)7 .05.2020

м. Чернігів

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

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або
оприлюднення «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля» комісією у складі:
- Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН» Лисницької Катерини Миколаївни;
- Голови ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Віктора В. М.;
- Заступника ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Джемесюка А. І.;
- Секретаря ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Мосіч Н. В.

· __.05.2020 р. проведено розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка
· ' підлягає оцінці впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво центрШLізованої 1

канШLізації вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку No 49. провулку Сосницьког;: вулиці
Озерноl·№ З, вулиці Шевченка від будинку№ 123 до будинку№ 151, вулиці Механізаторів від
будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігові» на дошці оголошень за адресою вул"
Шевченка, 151-В з фотофіксацією для громадського обговорення з наданням зауважень
пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на _і__ арк.

Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН» К. М. Лисницька

Голова ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

Заступник ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

Секретар ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

(МЛ таіпідписи)

А. І. Джемесюк

І. В. Мосіч

(Прізвище, 1м я, по батькові)





х кт № 4.

07- .05.2020

м. Чернігів

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

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або
оприлюднення «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля» комісією у складі:
- Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН» Лисницької Катерини Миколаївни;
- Голови ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Віктора В. М.;
- Заступника ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Джемесюка А. І.;
- Секретаря ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Мосіч Н. В.
__.05.2020 р. проведено розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво централізовано{, ·

' каналізації вwІИці Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького. вулиці
Озерної№ З, вулиці Шевченка від будинку№ 123 до будинку№ 151, вулиці Механізаторів від
будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігові» на зупинці громадського транспорту «вул"
Дмитра Бортнянського» в м. Чернігові з фотофіксацією для громадського обговорення з
наданням зауважень і пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на .І арк.

Директора ПП «ПАФ ЕКОТОН» К. М. Лисницька

Голова ОСН «Мікрорайон БОБРОВИ

Заступник ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» '

В. М. Віктор

Секретар ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

А. І. Джемесюк

Н. В. Мосіч

( М.П. та(підписи) 'Прізвище, Ім ·я, по батькові)
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Департамент екології та

природних ресурсів

облдержадміністрації

Зауваження. . .до повідомлення про плановану діяльність
Органу самоорганізації населення «МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ»

«Будівництво централізованої каналізації
'вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького,

вулиці Озерної, будинок № 3, вулиці Шевченка від будинку № 123
до будинку № 15], вулиці Механізаторів від будинку № 15 до будинку № 25 в

м. Чернігові»

Унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку :впливу на довкілля
планової діяльності: 2020575770

Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської
облдержадміністрації, як орган виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини в Чернігівській області, повідомляє всіх, кого це може стосуватись,
що планована діяльність щодо будівництва вказаної централізованої каналізації
в мікрорайоні Бобровиця в м. Чернігові буде проводитися безпосередньо в
межах охоронних археологічних зо1-і•№ 2 та № З (рішення 16 сесії 6 скликання
Чернігівської міської ради від 28.12.2011 р).

Частина траси каналізації по вул. Сосницькій від буд. № 4 до буд. № 16 та
пров. Сосницькому потрапляє на територію щойно виявленого об'єкта
археологічної спадщини поселення «Бобровиця-2», І тис. до н. е., І тис., ХІ
ХІІ ст., № 8026-Чр, занесеного до Переліку об'єктів охорони культурної
спадщини в Чернігівській області наказом головного управління культури,
туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської облдержадміністрації
від 17.03.2011 року № 40, із розширенням меж поселення наказами

-- . ..- . -- ' ' •••.• ;,11'\t.">Дh~;-·.
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Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської
облдержадміністрації від 07.06.2019 N~ 223 та від 13.12.2019 № 411.

Департамент погодив робочий проект вказаного будівництва за умови
проведення охоронних археологічних досліджень при знятті грунту пізніших
нашарувань вручну під наглядом археологів з відбиранням характерних
деталей даного періоду в зоні будівництва централізованої каналізації в межах
вул. Сосницької від буд. № 4 до буд. № 16 та пров. Сосницького на орієнтовній
площі 300 кв. м. (висновок Департаменту від 07.04.2020 № 44-П) .

При цьому попереджалося, що будь-які земляні роботи на території
поселення «Бобровиця-2» без проведення охоронних археологічних
досліджень заборонені.

Однак опубліковане повідомлення про плановану діяльність не містить
жодної згадки про об'єкт археологічної спадщини поселення «Бобровиця-2» та
умов погодження Департаментом будівництва централізованої каналізації в
мікрорайоні Бобровиця.

З метою запобігання негативних наслідків планованої діяльності, а саме
знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, вимагаємо
.обов'язкового врахування умов висновку Департаменту у Звіті з оцінки впливу
на довкілля та передбачення проведення охоронних археологічних досліджень
в зоні запланованих робіт, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 37 Закону України

. , «Про охорону культурної спадщини».

-.

Ірина Мироненко
(0462) 77-46-33
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадсько
го обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначе
ної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання_ та врахування заува
жень і пропозицій громадськості до плано
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачаєть

ся будівництво централізованої каналі
зації вулиці Сосницької від будинку № 4
до будинку № 49, провулку Сосницького,
вулиці Озерної № З, вулиці Шевченка від
будинку № 123 до будинку № 151, вулиці
Механізаторів від будинку № 15 до будин
ку № 25 в м. Чернігові, а саме: будівництво
зовнішньої мережі самопливної каналізації
з ПВХ-труб протяжністю 1975,0 м, зовніш
ньої мережі напірної каналізації з ПЕ-труб
протяжністю 50,0 м, комплектної каtf'алі
заційної насосної станції заглибного типу
(O=10,О мз/годину, h=12,0 м), колодязя з
приладом обліку стічних вод; ділянка траси
каналізації з ПК 8+45 ...ПК 9+84 проходить
в межах прибережної захисної смуги річки
Десна.

2. Суб'єкт господарювання
Орган самоорганізації населення «МІ

КРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ», код згідно з
ЄДРПОУ 42975441.

Юридична адреса: 14020, Чернігівська
область, місто Чернігів, Деснянський ра
йон, вул. Шевченка, буд. 160-8; телефо
ни: +38 (093) 749 8400.

З. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського
обговорення

Департамент екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації, 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14;

Електронна адреса E-mail: d,·ko рои
cg.gov.ua;

Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина

Юріївна.
А Пnn11~n,1n-:i, nn1.1,"::i,,,.,,..,.,., .-.:,,,...,.,,,,,.. •.•••••.••

впливу на довкілля
Рішенням про провадження даної пла

нованої діяльності буде дозвіл на вико
нання будівельних робіт, що видається
Державною архітектурно-будівельною ін
спекцією України.

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

Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з момен
ту офіційного опублікування цього оголо
шення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додат
кової інформації, визначеної суб'єктом го
сподарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право по
давати будь-які зауваження або пропозиції,
які, на її думку, стосуються планованої діяль
ності, без необхідності їх обr'рунтування. За
уваження та пропозиції можуть подаватися
в письмовій формі (у тому числі в електро
нному вигляді) та усно під час громадських
слухань із внесенням до протоколу громад
ських слухань. Пропозиції, надані після вста
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуть
ся «28» липня 2020 року о « 10 » год. ОО
хв. в приміщенні молитвеного будинку за
адресою: м. Чернігів, вул. Сосницька, 48

Громадські слухання (другі) відбудуться
не заплановані

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу н11 довкілля т11 Іншої доступної Ін
формації щодо плановано: діяльності

Департамент екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації, 14000, м. Чернігів, проспект
1.1,~-•• 4А

Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина

Юріївна.
7. Уповноважений центральний ор

ган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації, 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14.,

Електронна адреса E-mail: deko_post@
cg.gov.ua;

Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина

Юріївна.
Зауваження і пропозиції приймаються

протягом усього строку громадського об
говорення, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано
ваної діяльності на 127 аркушах.

Повідомлення про планову діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Вся необхідна екологічна інформа
ція зазначена у звіті з оцінки впливу на
довкілля

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін
ки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, за
значеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними

Орган самоорганізації населення
«МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ».

Адреса: вул. Шевченка, буд. 160-8; місто
Чернігів, Чернігівська область 14020; теле
фон: +38 (093) 749 8400.

Контактна особа: Віктор ВІщлІй
Миколайович.

Дата ознайомлення з документом: з
«24» червня 2020 року.
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ЄДРПОУ 42975441.

Юридична адреса: 14020, Чернігівська
область, місто Чернігів, Деснянський ра
йон, вул. Шевченка, буд. 160-В; телефо
ни: +38 (093) 749 8400.

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського
обговорення ·

Департамент екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації, 14000, м. Чернігів, проспект
Mиriy, 14,

f 11ro І рСІІ!ІІІІ 0/lflPli, f· ІІІІІІf І

j 1jІJV 11",
Номер телефону (0462) 67 79 14,
Контактна особа - Ганжа Валентина

Юріївна.
4. Процедура прийняття рішення про

провадження планованої діяльності та ор
ган, який розглядатиме результати оцінки

слухань із внесенням до протоколу громад
ських слухань. Пропозиції, надані після вста
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуть
ся «28» липня 2020 року о с 10 » год. ОО
хв. в приміщенні молитвеного будинку за
адресою: м. Чернігів, вул. Сосницька, 48

Громадські слухання (другі) відбудуться
не заплановані

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,
що 1в6с> 1rwч~ дооуп до 1вІту 1 оцінки

11/ІИ"У 111) ІІОt!'.ІІІІІ" І" ІІІІІІІІІ f\{І{ ІУІІІШІ llt

фщн,,,.1111 щсщ,, "''"'+''"'Чtоі щІ\111,11," 1 І
Д1·п,,рт11Мt·нт екологи тп природних

сурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації, 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14.,

Електронна адреса E-mail: deko_post@
cg.gov.ua;

довкілля
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін

ки ~впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, за
значеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними

Орган самоорганізації населення
«МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ».

Адреса: вул. Шевченка, буд. 160-В; місто
Чернігів, Чернігівська область 14020; теле
фон t 38 (093) 749 8400
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«24» червня 2020 року.
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rородній календар. 25 червня - 1 липня
САD·ГОРОJІ. Справжня літня спека п1М4йшпа. Тож роботи на городі пише додасться - до всіх звичних обов'язків плюсуйте ще й попив. Утім з огляду на обсяги робіт, які
потрібно встигнути виконати в червні, це крапля в морі. Наш місячний посівний календар підкаже, за що краще взятися протягом найближчого тижня.

•..J Зростаtочиі місяца. у J1eel

38-27•1
JЗростаtоЧИЙ Міс~ІЩ. у ДІІі

Культр. посіяні під знаком Те
резІІ, дtкт ,u,нмй пооадковий ма
теріМ. Щ~О .аобІ)е зберіrається. Вони
С1іАР ,-· )ІІОІ)Об ї рідkо уражаЮ1ЬСЯ

-t-JЗростааочмй місяць у Скорnіоні

nос~яні nfд цим знаком, росnиии да~оть
wвmw сходи з добре розеиненою troPette~
вою системою. Урожай-(?уде баrатим, моди

великими, ~ яскраво вираженим., смакови•
ми 111(.осmtМИ -.ароматом, тай збері~уrь
ся вони довго. ,Насіннєвий матеріаn 'fакаж
бу,о.е fJWІІШНОЇ ЯІ«ІСТі, і йоrо теж можна довго
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1m І' ·1ІІС
мережа зоомаrазинів

.-:_ -=-------:-_---:.: ...:•

.[І[{І] ;lІ]: '4)
І • Обnаднання І

охоронної сиrнаnізаціі
І • Відео спостереження І

• Взяття об'єктівІ під охорону
• Фіз. охорона

І • Пуnьтовська
охорона

І 14000 Черніrів,
проспект Миру, 139 оф. 24І т. +3so(4622> s-31-22 І-·-.·- - - І

ЖАЛЮЗІ
ill@GO~c:8 НІЧ
Рулонні штори
Римські штори

nр-т Перемоrи, 147,
093-455-12-47
097-913-10-42
vp-cn.com.ua

у
•• тютюноnаn1ння

• ••• надм1рно1 ваrи

.
(rЇід час карантину замовляю]

<-\ доставку додому :) !
\.,_ - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- .,і'

ДОСТАВКА ЗООТОВАРІВ
ЗА НОМБРОМ
093 533 55 33

ВЕТЕРИНАРНИЙ~ ЦЕНТР
L_~,._L"\~ __ i.... -~~~--- -

•••• мм,,~,,.•.""'"""' м. ЧерніrІв, вуn. Святомикоnаївська, 9
теn .: (0462) 65-19-65

Швидка ветеринарна допомоrа: (0462) 93-26-62
• Всі види досліджень

(рентген, УЗД, ЕКГ, лабораторні дослідження,
фіброгастроскоп, діагностика вірусних та

інфекційних захворювань)
• Консультації ветеринарноrо л іка

•Ветеринарні медикаменти
•Зоотовари

Режим роботи:
з 9:00 - 22:00

без перерви і вихідних

ПідПРИЄМСТВV на РОІіОТV ПОТРІІіНІ:

МАШИНІСТ ИРАНА
rvсЕничноrо дЕИ-251, 30 від 12 ооо rnн.

ИАСИР
ДР, знання 1С 8.2, 30 від 1500 mн.

ИVUP
досвід nоІіоти, 30 від 6 ооо rnн.

' ..,_ запис на співАесїдv за теп. 61-21-52
-ств Резюме на 1-mait: stvcent~gm111.com

РІДИНІ:\

DАЛЬНОБОИ
С1:РВІС

м. Чернігів,
вул. Інструментальна, 1

Оптом та у роздріб
. -

Наnив, за!@-автомобіnів
[0462) 614-026
[050) 465-50-62
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е,rранит
и др. До
ІІДМВИДУ·
,ис по yn.
NW,granit-
198, 073-
•71-00.

сможетре
юбnемь~во
рерах - се
,1е отноwе-
1еrативнь~е
едетнадо
и и любви.

,бавится от
:твия своих
гяrивайте и
16, 073-11·
гр "Рост" от
17.

11

rщенихдач,
сних коренів
~н, витруска
ІІІ, 066-596·
!2-82.

~111 і§1j,іфЩf
•Втрачене 27 травня свідоцтво
про одр~ення, в районі зупинки
"Україна . Прошу повернути за ви
нагороду. Тел. 066-155-96-97
•Втрачено водійське посвідчення
та тех. паспо~т на автомобіль Пе
жо 3008 на ім я Симоненко Олексія
Олексійовича повернути за вина
городу. Тел. 067-577-80-06.
•Ищу мастера Григория, которьй
устанавливал крьшу на баню, по
ул. Орловская, 87, просьба позво
нить. Тел. 093-206-91-46.
>Найдена пенсионное удосто
верение на имя Швидкий Петро
Іванович, забрать можно: киоск
"Черниговская пресса", по ул. Ро
коссовского, 43.
•Предооrавлю бесплатное про
живание в селе нуждающимся, без
в/пи криминала. Тел. 067-755-37-
85, 095-585-10-31.

Уте,,я документов
•ВіЙСІ,І(ОВИЙ квиток на ІМ ·я
Зінченка В1ктора Васильовича, ви
даний 20 КВІТНЯ 1984 року, npowy
вважати недійсним.
•Військовий квиток на 1м'я
Зінченка ВІСТора васильовича, ви
даний 22 КВІПІЯ 1984 року, npowy
вважати

•Втрачений військовий квиток Си
доренко Олексій Олегович, вважати
недійсним.
•Втрачений студентський квиток на
ім'я Лялявського Олександза Оле
говича, серія ЕН №11773461, вида
ний НУЧК Iм. Т. Г Шевченка, вважа
ти недійсним.
•Втрачений студентський квиток,
серія ЕН №12213308, на ІМ'я Кло
нот Ілона Віктор1вна Наujональний
Університет ЧерніПВСЬІ(Ий колегіум
ім. Т. Г. Шевченка, вважати
недійсним.
•Втрачено атестат про гювну за
гальну середню ocsny, сеrч .- ·.,
школи №9, м. Черніnв, на ІМ'Я Дячен
ко Серrія Олександроежа, вважа
недійсним.
•Втрачено військовий квиток на Iм'
Рубель Валерій в·~вич. вва
жати недійсним
•Втрачено додаток до
му УВ№773702 ВІД 17.06.1992р
ЧернІПІІСЬІСИЙ педаг' -
унIверситет ЗТД та профорн
на іІІ'я Кравчинської Нат
ВоЛОДІ>ІМІ1ІJІІЯІ. вважати недІЙСІіИМ,
>Втрачено с:в~юцrво про зда
буття базовоі середньої освіти
~ШІФЛИ. Черн. рай
он. серІЯ ЕН 5142354, на 1м'я і·
женко Всеволод Ігорович, вважа
недюм,4.

•Втрачено С8ЩОЦТВО про пра
во влз::носn на )І(І!ТJ10 м Черн1гі
вул. Рокосовськоrо 22. кв. 25 на ім'
3щикІ Лtдtя Мюсайлівна, вважа
ти .••••~
>Втрачено студеІ!ТW:МЙ квиток
., я wафрай д.аІ»иІ Ігорівни
N!i '2213275 С! ОО 2018-30 06.2022

>Втрачене
посвідчення ка
видане 20.09..
ОДА на ІМ я
лодимир ~°'
недійсним.
•Втрачене ~ д·
-Чернігівгаз- ~ газо-
вого ГОСГІОДЩ)С"3а управ11Iння
метролопї NIIOi Іі,;: 10 07 2019р.
Дзюба Ана~м..;:_-~айович, вва
жати нед~йеІ.w
•Втрачене "'.::::ІХ;tІО про неповну
середню осsпу ~ВМО14037 від •Женщина 47 лет примет в пода-
09.06.1997р. на ім я_~ко Олена рок ненужную Вам хату. Тел. 095-
іванівна вважа-114 нед~исним. 001-66-40. 063-377-86-02.
•Втрачене СВІДОЦТВО про пра
во власності на нерухоме май
но від 24.::15.2012 року, Серія САЕ
№614417. за ацресоо м. Черниів,
вул. Пухова генерала, буд. 152, •Приму в гюдарок для сирота:
кв. 14, в цілому на праві спільної компьютер, планшет или ноутбук s·
власносп Красильник Микола рабочем состоянии. Тел. 5-38-77,
Андрійович, приватна, 1/4; Хомич 073-185-15-48.
Тетяна Серnївна, приватна, 1/4; Та-
расевич Мар,я Олегіна, приватна, •Приму в подарок литературу, бу-
1 /4; Красильник Любов Федорівна, ду благодарен. Тел. 612-232.
приватна, 1_ 4, вважати недійсним.
•Втрачений атестат про повну
загальну С6ред!JЮ освіту ЕН№
12720676, ВІД 21.06.2000р,, ВИ·
даний вечірньою середньою шко
лою №1 м Чернігова, на ім'я Сав
ченко Олени Валеріївни, вважати
недійсним.

~ право власнос
Від '4.08 1998р. №22

і я Бабж Євгеній Вя
Садоцтво про прав

на сnадШ.ИНУ за зак· •• •
1i2002p №2-6955, на ім'

Ба6І-, Са:тана ЕІасмвна; СВІДОцТ&
11JO r1)a!IO власюсn на житло !'\і
t4"8.!998p, №22-14665, на ІМ'Я Ба
(іж Світлана Васил1вна, ~деальн~
чз:;ца 1'3.за а.щ,есою: Чернігів,
вул Космона!mв. 26/68, вважат
недІЙС/іИМИ.

ПІ*МУ в подарок

Отдан в подарок
•Отдам дрова бесплатно. Тел. 063-
880-27-96.
•Отдам наваз козий, 1 машину, Реп
кинский р-н. Тел. 093-85-45-036.
>0тхОДЬІ арахиса. Тел. 936-438,
095-352-09-10.

nпека
•Возьму опеку над ПОЖИЛЬІМИ,
один~ими, больньми людьми:

•Приму в подарок газ. плиту
4-конф. и ноутбук,. Тел. 095-38-
96-705, 098-91-49-683.

бабушкой или дедушкой, с пра
вом унаслед. жипья. Обязуюсь до
бросовестно помогать Честность
и порядочность гарантирую. Тел.
95-73-66, 096-799-90-03.
•ЗавещаІО недостроенньй 2-зт.
дом в деревне и т-комн.кв, в горо
де за посгойньй уход. Проживание
в отдельном жилье. Преимущество
сиротам, мноrодетнои семье. Тел.
067-755-37-85, 095-585-10-31.
•Порядочная женщина 40 лет
возьмет опеку над пожилЬІм чело
веком за право унаспедования жи
лья. Тел. 09~І1-І1:1

Он ищет ее
•62/174, м/ж обеспечен, не пью,
не курю, неконпиктньй, для с/с
ищу симпатичную женщину. Чер
нигов, д/в. ГП, п/д 904540.
•Аnя сI мейного затишку познай
омлюсь з ЖІНКОЮ від 40 років, мож
на з дитиною, зріст від 165см. Я
працюю і живу в м. Чернігові, мені
50 роев, звуть Олегом. Чернігів,
ГП, пасп, ,рт НК 270683.
•Мужчина 43/ 170/65 военнай
пенсионер, познакомится с худой
миниатюрной женщиной. Черни
гов-35, д/в 975436
•Мужчина 53 года, хочет познако
миться с женщиной до 55 лет. Чер
нигов ГП дов/сп/у 072012.
•Мужчина 55/183 ааботлиаьй, не
конфпиетнвй, проживаю в част
ном секторе в черте города, ищу
симпатичную. порядочную женщи
ну дnя ск: до q_O лет соrласной на
переезд. Чернигов, 14000. ГП п/п
НК727465.
>Мужчина 61 год. одинсжий без
в/п хочет познакомится с жен
щиной дnя с/о Чернигов, ГП, д/в
729206.
•Мужчина среднего возраста по
знакомится с девушкой, хенщи
ной, до 50 лет, дnя дружбЬІ и се

ьезнах отношений. Чернигов, ГП,
. в, удостоверение 139428.
Мужчина, 175/65/46, из C8/li·
<ОЙ местности, инвалид З гр.,
зведен, с целью создания се
и познакомится с женщиноА с
~РЬіМ характером, которая ycra

' от одиночества. Только Черни
ов и область. Согласен на пере
зд, Черниговская обл., Семенов
кий р-н, с Погорепьць, ГП, п/д

.МГ№152410.
Познакомлюсь с девушкой мож

е ребенком, дnя создания се
и, для с/о. Чернигов, ГП, п/п
361127.

Шукаю жінку без в/п 55-63 ро
и, маю свою хатину, мені 59 років,

курю, не пью. смт Куликівка,
:j'Нігівська обл. вул. Озерна 17,
п НК626530.

Она ищет его

•Приму в подарок ненужную вам
дачу. Тел. 095-001-66-40, 063-
377-86-02.
•Приму в подарок ненужнЬІй ста
рь~й телевизор. Тел. 97-06-05.
•Приму в подарок работающу
газ. плиту, ноутбук. Тел. 095-38-
96-705.•Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ квиток

Каюдін Єгор Геннадійович, вважа- •Приму в подарок: диван, кресла,
ти недійсним. шкаф. Тел. 050-870-53-57.

ЕННЯ
про початок громадського

. обговорення зв1ту .
з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оц~нки еми
ву на довкілля планованої д~яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення.
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень I прогюзишй rро,,,tад
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованоо діяльністю передбачається будівництво централізованої кана

лізаціі вулиц, Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосниць
кого, вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку N'I
151, вулиц, Механізаторів від будинку NO 15 до будинку NO 25 в м. Черниові. а
саме; будівництво зовнішньої мережі самопливної каналізац1і з ПВХ-труб про
тяжнісnо 1975,0 м, аоеншньоі мережі напIрноі каналізації з ПЄ-тру!і прогакню
тю 50,0 м, комплектної каналізаційної насосної станші заглибного типу (Q:::: 1 О,
мЗ/годину, h= 12,0 м), колодязя з приладом обл,ку стічних вод; шлянка трас
каналізаціf з ПК 8+45 ".ПК 9+84 проходить в межах прибережної захисної смуrи
річки Десна

2. Суб'єкт господарювання
Орган самоорганізації населення •МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ•, код зг,дн

з ЄДРПОУ 42975441.
Юридична адреса: 14020, Чернігівська область, місто Чернігів, Деснян-

ський район, вул. Шевченка, буд. 160-В; телефони: +38 (093) 749 8400.
З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об

говорення
Департамент еколоrії та природних ресурсів Черн1гі1ськоі обласної дер-

жавної адм,нострац,і, 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14;
Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov ua;
Номер телефону (0462) 67 - 79-14;
Контактна особа - ГаН)ка Валентина Юріівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження ппанованоі діяльності

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження даної планованої діяльност1 буде дозвіл на ви

конання будівельник робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною
інсаекшєю України.

5. Строки, тривалість та порядок громадськоrо обговорення звіту з оц,нки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усIх заnланованих
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не мен
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цьо
го оrолошення (зазначається у назві оrолоwеННІІ) та надання громадськості
доступу до зв,ту з оц,нки влливу на довкілля та іІ<wої додаткової 1нформац,ї,
визначеної суб'єктом господарювання, що передається для еидачІ висновку з
оцінки впливу на довкімя.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їхоб(рунтуеання. Зауваження та пропо
зиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться •28• липня 2020 року о• 1 О • год.
ОО хв. в _приміщенні молитвеного будинку за адресою: м. Черt<іrів, вул. Со
сницька, 48

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

орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до
ступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та прироцних ресурсів Чернігівської обласної дер-
жавної адмIнIстрації, 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14.,

Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua;
Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений геригооіальний

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання заува
жень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації, 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14.,

Електронна адреса E-mail: deko_post@cg.gov.ua;
Номер телефону (0462) 67-79-14;
Контактна особа - Ганжа Валентина,-Юріївна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадсько-

го обговорення, зазначеного в абзаці IJl.)yroмy пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльност1 на 127 аркушах.
Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає ошнш впливу на до-

вкілля
Вся необхідна екологічна інформація зазначена у звіті. оцінки впливу на

довкілля
9. Місце (місця) розміщення зві1у з оцінки впливу на довкілля та іншої до

даткової інформаціі (відмінне оід приміщення, зазначеного у пункті б цього ого
лошення}, а також 4ЗС, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Орган самоорганізації населення •МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ•.
,Адреса: вул. Шевченка, буд. 160-В; місто Чернігів, Чернпівсьва область

14020; телефон: +38 (093) 749 8400.
Контактна особа: Віктор Віталій Миколайович.
Дата ознайомлення з документом: з "24.•• червня 2020 року

Женщина 57 лет, желает позна-
мится с простьм, порядочньм

,vжчиной, возраст до 65 лет, для
:/с. Чернигов, д/в, екз 10554.
Одинокая, стройная женщи
"' 47 лет познакомится с одино
им чвстньм мужчиной до 55 лет

· с/о и с/с. Чернигов, ГП, п/п
'4707208.

Симпатична, самотня, трудо
бива, скромна жінка. 65 років,

,знайомиться з вдівцем або
амотнім чоловіком, від 63 до 70

сів, порядним, добрим, без
/з. Осуджених, альфонсів та пи
I· -ІХ-прохання не турбувати.
улиювський, с. Ковчин, ГП, п/д
010622988.- в



АКТ № 1.

25.06.2020

м. Чернігів

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

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

Голови ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Віктора В. М.;
Секретаря ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Мосіч Н. В.

25.06.2020 р. проведено розміщення «ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»
планованої діяльності «Будівництво централізованої каналізації вулиці Сосницької від
будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького. вулиці Озерної № З, вулиці Шевченка

.. від будинку№ 123 до будинку№ 151, вулиці Механізаторів від будинку№ 15 до будинку№ 25
в м. Чернігові» на дошці оголошень за адресою вул. Шевченка, 151-В з фотофіксацією для

, громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на J_ арк.

І)
Голова ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

Секретар ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

(МП. та/підписи}

-.

r---
B. М. Віктор

Н. В. Мосіч

(Прізвище, ім 'я, по батькові)
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АКТ№2.

25.06.2020

м. Чернігів

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

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

Голови ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Віктора В. М.;
Секретаря ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Мосіч Н. В.

25.06.2020 р. проведено розміщення «ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»

.. планованої діяльності «Будівництво централізованої каналізації вулиці Сосницької від
будинку № 4 до будинку № 49. провулку Сосницького. вулиці Озерної № З. вулиці Шевченка
від будинку№ 123 до будинку№ 151. вулиці Механізаторів від будинку№ 15 до будинку№ 25
в м. Чернігові» на зупинці громадського транспорту «вул. Дмитра Бортнянського» в м.
Чернігові з фотофіксацією для громадського обговорення з наданням зауважень і
пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на f...арк.

Голова ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

Секретар ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

м. Віктор

(М.П. таїпідписи)

•
(Прізвище, ім 'я, по батькові)







АКТ №3.

25.06.2020

м. Чернігів

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

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

Голови ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Віктора В. М.;
Секретаря ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ» Мосіч Н. В.

25.06.2020 р. проведено розміщення «ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
·· обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»

планованої діяльності «Будівництво централізованої каналізації вулиці Сосницької від
· будинку № 4 до будинку № 49. провулку Сосницького. вулиці Озерної № З. вулиці Шевченка
від будинку№ 123 до будинку№ 151. вулиці Механізаторів від будинку№ 15 до будинку№ 25
в м. Чернігові» на дошці оголошень Центру надання адміністративних послуг міста Чернігів
(м.Чернігів, вул. Рокоссовкого 20-А) з фотофіксацією для громадського обговорення з
наданням зауважень і пропозицій до планованої діяльності.

Додаток: фотофіксація на 2_ арк.

Голова ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»

Секретар ОСН «Мікрорайон БОБРОВИЦЯ»_
•
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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел./факс (0462) 67-48-72, е-піаіі: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 38709568

На№ ВІД

Орган самоорганізації населення

«МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ»

вул. Шевченка, 160-В, м. Чернігів

Про скасування громадських слухань
у період карантину

У зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» (далі - Закон) Департамент екології та природних ресурсів

-- облдержадміністрації (далі - Департамент) повідомляє, що заплановані ua
28.07.2020 громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності «Будівництво централізованої каналізації вулиці
Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького, вулиці
Озерної № З, вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку № 151, вулиці
Механізаторів від будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігові» не
проводитимуться.

Відповідно до частини 2-1 статті 17 Закону, протягом дц карантинного
режиму громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно
у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в
електронному вигляді).

Департамент просить вас проінформувати громадськість про скасування
громадських слухань шляхом розмццення оголошень та запропонувати
представникам громадськості подавати свої пропозиції та зауваження на
електронну адресу Департаменту: deRo post@cg.gov.ua

Директор Катерина САХНЕВИЧ

Сергій Кузнецов (0462) 67-79-14



АКТ
. . .

проведення громадських слухань у процесі ошнки впливу на довкілля

28 липня 2020 року
(дата 11рове11с1111я)

м. Чернігів
(мгсцс провс.ісиня)

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку вплину на
довкілля» (далі Закон) з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності органу самоорганізації
населення «МІКРОРАЙОН БОБРОRИl ІЯ» м. Чернігів «Будівництво
централізованої каналізації вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку
№ 49, провулку Сосницького, вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від будинку
No 123 до будинку № 151, вулиці Механізаторів від будинку № 15 до будинку
№ 25 в м. Чернігів» (реєстраційний номер справи 2020575770), 28 липня 2020
року о 10 год. ОО хв. у приміщенні молитвеного будинку за адресою: вул .
Сосницька,48, м. Чернігів Чернігівська область мали відбутись громадські

• J

. . .слухання у процесі ОЦJНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.

Законом України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)» визначено, що тимчасово, на період дїї та

·R межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання попгирснню на території України коронавірусної хвороби
(COVII)- l 9), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі
надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське
обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього
Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не
призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких
припалає на цей періол, вважаються такими, 11ю не відбулися, і повторно не
ПрОВ0)1ЯП>СЯ.

У зв'язку із внесенням змін до Закону заплановані громадські слухання з
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності не
проводилися.

Вілповіцно )10 частини 2-1 статт: 17 Закону, протягом лії карантинного
режиму громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно у
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).

Го~_qнуюqий
1 Іачальник віллілу 011і11ки впливу на лонкілля
Департаменту екології та приролних ресурсів
Черні гі вс ької облдержадмін і страції Ганжа 8.Ю.



Орган самоорганізації населення
«Мікрорайон Бобровиця»

14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-В, код ЄДРПОУ 42975441, ТВБВ № 10024/076,
Філія ЧОУ АТ «Ощадбанк» м. Чернігів, МФО 353553, поточний рахунок № 26009300516667

Від ~2020№
На№ . від·-----

Директору Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської ОДА

Сахневич К.
Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14

Телефон: (0462) 67-48-72
E-mail: deko post@cg.gov.ua

Додаткові відомості
до змісту Звіту з ОВД

ОСН «Мікрорайон Бобровиця» є замовником проектної документації та
Звіту з ОВД планованої діяльності «Будівництво централізованої каналізації
вулиці Сосницької від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницького,
вулиці Озерної № З, вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку № 151,
вулиці Механізаторів від будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігові».

Траса запланованої централізованої каналізації проходитиме по вулиці
Сосницькій від будинку № 4 до будинку № 49, провулку Сосницькому, вулиці
Озерній № З" вулиці Шевченка від будинку № 123 до будинку № 151, вулиці
Механізаторів від будинку № 15 до будинку № 25 в м. Чернігові.

Ділянка траси централізованої каналізації з ПК 8+45 ...ПК 9+84 проходить
в межах прибережної захисної смуги річки Десна (землі водного фонду).

Додаткові відомості та потреби матеріалів, та ресурсів безпосередньо при
проведенні планованої діяльності на ділянці траси централізованої
каналізації з ПК 8+45 ...ПК 9+84 - в межах прибережної захисної смуги
річки Десна, зокрема:

1 ). Земельна ділянки траси запроектованої централізованої каналізації на
ділянці з ПК 8+45 ...ПК 9+84 вільна від забудови та знаходиться на землях
комунальної власності. На Офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради
http://gis.chemigiv-rada.gov.ua/ GІS-карти зроблено викопіювання для
підтвердження, що земельна ділянка, на якій планується будівництво
каналізаційного колектору, знаходиться., за межами земельних ділянок, які
надані у постійне користування; викопіювання надається у додатку до листа.

',.

2). Прибережна захисна смуга (ПЗС) р. Десна (L=l00 му меженний період)
є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської
діяльності; при цьому існуюча житлова забудова по вул. Сосницька (від р.
Десна ~<? перехрестя з вул. Озерною) знаходяться в межах нормативної ПЗС р.
Десна= це забудова, що склалася на момент здійснення планованої діяльності.

Майданчик будівництва трубопроводу централізованої каналізації на
ділянці з ПК 8+45 ...ПК 9+84 передбачається розміщувати вздовж існуючої
насипаної з піску та решток будівельного сміття доріжки.



2). Відстань від запланованої траси централізованої каналізації до води
Десна - близько 75 м.

З). Загальна протяжність
ПК 8+45 ...Ш{ 9+84 - 139,0 м.

. ..централ1зовано1 каналізацп на
. .
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4). Влаштування ділянки централізованої каналізації на ділянці з
ПК8+45 ...ПК9+84 планується:

- самопливна каналізація - труба двошарова профільована КОРСИС
0250/216 - 86 м,

- напірна каналізація - труба поліетиленова напірна ПЕ 1 ОО SDR 17
0110- 50 м.

5). Комплектна каналізаційна насосна станція - 1 од.,
- площа забудови під КНС - 8,55 м2

•

6). Розміри траншей:
- при влаштуванні трубопроводу: ширина 1,5 м, глибина від 1,5 до 2,0 м,
- при влаштуванні КНС: 2мх2м, глибиною до 5,Ом.

r·_ 7). Обсяги земляних робіт - на ділянці траси централізованої каналізації з
, ПК 8+45 ... ПК 9+84:

- об'єм виїмки грунту - 750 м3,
- розміщення вийнятого грунту передбачається вздовж траншеї в межах

будівельного майданчика, в межах ПЗС, на землях комунальної власності;
подальше використання вийнятого грунту - зворотна засипка

трубопроводу та споруд у повному обсязі.

Будівництво планується провадити з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5-2O16
«Організація будівельного виробництва».

До складу томів робочого проекту будуть включені «Архітектурно-
будівельні рішення» та «Проект організації будівництва», в яких враховуються
всі нюанси існуючого становища та вимог будівельних норм.

Додатки:
Викопіювання з GIS карти Чернігова на Офіційному веб-порталі

Чернігівської міської ради http://gis.chemigiv-rada.gov.ua/ - на 1 аркуші.

Голова ОСН

+38 (093) 749 8400

В. М. Віктор
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Викопіювання з Офіційного веб-порталу Чернігівської міської ради GIS карта Чернігова http://gis.chemigiv-rada.gov.ua/
Земельна ділянка проведення будівельних робіт в межах ПЗС р. Десна - землі комунальної власності Чернігівської

. ..
MlCЬKOl ради.


