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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Будівництво водогону та водонапірної башти в с. Вишеньки

Коропського району 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 №
20194193480.

2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру ошнки впливу
на ДОВКІЛЛЯ.

Планована діяльність: «Будівництво водогону та водонапірної башти в с.
Вишеньки Коропського району Чернігівської області».

З. Назва суб' єкта господарювання.
Коропська селищна рада.
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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).
Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та

об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля відповідно до пункту 11 частини З статті З Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».

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

5 .1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 23 квітня 2019 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності із будівництва водогону та
водонапірної башти в с. Вишеньки Коропського району Чернігівської області
(далі - звіт з ОВД) оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 5 серпня
2019 року.

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

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

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

горизонти» від 19 квітня 2018 року No 16 (9181) та «Деснянська правда» від 18
квітня 2019 року № 16 (28682), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Нові горизонти» від 02 серпня 2019 року № 31 (9196)
та «Чернігівський вісник» від 01 серпня 2019 року № 31 (1733), копії яких
додаються до цього звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
19 квітня 2018 року розміщено на офіційних дошках оголошень Коропської
селищної ради та с. Вишеньки Коропського району (підтвердженням факту
оприлюднення є акти та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
02 серпня 2019 року розміщено на офіційних дошках оголошень Коропської
селищної ради та с. Вишеньки Коропського району (підтвердженням факту
оприлюднення є акти та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,
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. . .розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 05 серпня 2019 року розміщено в . .приміщенні. . .уповноваженого територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

адміністративно-територіальної одиниці, що може зазнати впливу планованої. .діяльності:
Звіт з ОВД з 05 серпня 2019 року розміщено в приміщеннях Коропської

селищної ради за адресою:16200 вул. Горького, буд. 9, смт Короп, Коропський
район, Чернігівська область.

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

Зауваження і пропозиція, що стосувалися неприпустимості проведення
робіт з будівництва водогону та водонапірної башти в с, Вишеньки
Коропського району Чернігівської області до проведення 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 23 квітня
2019 року по 23 травня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 05 серпня
2019 року по 09 вересня 2019 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,... . . . .пропозицц 1 зауваження від громадськості до уповноваженого територіального. .органу з оцінки впливу на довкілля не надходили.
На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД

планованої діяльності заплановане. на 27 серпня 2019 року в приміщенні.,
Вишеньківського сільського будинку культури за адресою: Коропський район,
Чернігівська область, с. Вишеньки, вул. Центральна 64, громадськість не

' . .з явилась, про що складено акт про неявку представників громадськості.

10. 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) на4tаркушах:
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11.1 Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та
розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. 6 цього
звггу;

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
пропозиції і зауваження від громадськості не надходили;

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

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

Сергій КУЗНЕЦОВ
(ініціали, прізвище)

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

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

',.

..

Сергій Кузнецов (0462) 67-79-14
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Заснована у січні 1838 року НА ХВИЛЯХ ВАШОГО УСПІХУ №1 16 (28682), четвер.18 квітня 2019 р.
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. Чернігівський медичний центр
•• •••сучасної ОНКОЛОГІІ

і нові можливості для лікарів та пацієнтів
ро це розмова з rенерапьним дирек
тором Черніrівськоrо медичноrо цен
тру сучасної онкопоrіі, кандидатом

медичних наук, заслуженим 11ікарем Украіни
Валерієм ЗУБОМ.



Дата офіційного опублікування в Єдиному Ре
єстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматич
но генерується програмними засобами веден
ня Реєстру, не зазначається суб'єктом господа
рювання)

№~--~---~-------Унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планової діяльності
(автоматично генерується програмними засоба
ми ведення Реєстру.для паперовоі версії зазна
чається суб'єктом господарювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про маноВіІну дімьнісп., яка nідnяrає оцінці вмнву на довкімя

Короnська сепмЩІІа рада
код згідно з ЄДРПОУ 04412426

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку їі впли
ву на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта rосnодарювання:
Юрнднчна адреса: 16200, Чернігівська область, Коропський район, смт

Короп, вул. Горького, буд. 9; телефони: +38 (04656) 21675, +38 (04656) 21263.
2. Планована дімьнісп,, ТТ характернстмка, технічні аnьтернатнвм:
Будівництво водогону та водонапірноі башти вс. Вишеньки Коропського

району Чернігівськоі області.
Існуючий стан - централізована схема водопостачання с. Вишеньки Ко

ропського району представлена двома окремими мережами.
Планованою діяльністю передбачається: будівництво водогону, що з'єд

нує мережі №1 та №2, влаштування на територіі центрального водозабору
водонапірноі башти.

Технічна альтернатива 1:
Ділянка водопроводу ПК 2+ 34".ПК3+04 проходить у межах земель вод

ного фонду та перетинає ставок русловий, розташований на струмку без на
зви в природній балці в прибережній смузі р.Десна.

Технічна альтернатива 2:
Ділянка водопроводу ПК 2+ 34".ПК3+04 перетинає безіменний струмок

по інженерній споруді (автомобільний міст).
3. Місце nровадЖення манованоі дімьності, територіальні альтерна

тиви:
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати

ва 1:
Траса водопроводу проходить по узбіччю вул. Центральна в с. Вишень

ки Коропського району.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернати-

ва 2:
Територіальна альтернатива 2 - відсутня.
4. Соціально-економічний вмив планованої дімьності:
Визначається забезпеченням господарсько-питних та виробничих по

треб населення. Сприяє забезпеченню необхідного рівня пожежної безпе
ки міста; забезпечення цілодобового водопостачання; покращення соціаль
но-побутових та санітарно-гігієнічних умов проживання; стовідсоткове за
безпечення споживчих норм.

5. Заrаnьні технічні характеристики, у тому числі параметри мано8іІноі
дімьності (nотужиі~:n,, довжина, моща, обсяr виробництва тощо):

Планованою діяльністю передбачається:
- будівництво водопроводу загальною протяжністю 508 м, в тому числі

ділянка переходу через ставок протяжністю 70 м,
- влаштування водонапірної башти об'ємом 15м3 та висотою стволу 15 м.
6. Екологічні та інші обмеження манованоі дімьності за аnьтериатн·

вами:
щqФА~нічноі альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності в період проведення будівельних ро-

біт:
- збереження рослинного шару rрунту по трасі водопроводу в місцях йо

го наявності;
- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановле

них ГДК населених місць при роботі будівельно і техніки;
- дотримання допустимого рівня шуму при роботі будівельноі тех

ніки;
- ДБН 8.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Ос

новні положення проектування»,
- Водний кодекс Украіни;
- Закон Украіни «Про рибне господарство, промислове рибальство та

охорону водних біоресурсів».

біт:

щодо технічної альтернативи 2:
Обмеження планованоі діяльності в період проведення будівельних ро-

- збереження рослинного шару rрунту по трасі водопроводу в місцях йо
го наявності;

- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах встановле
них ГДК населених місць при роботі будівельної техніки;

- дотримання допустимого рівня шуму при роботі будівельноі техніки;
- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Ос-

новні положення проектування» - у відповідності до яких водогін рекомен
дується прокладати підземно.

щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження планованоі діяльності:
- Водний кодекс Украіни;
- Закон Украіни «Про рибне господарство, промислове рибальство та

охорону водних біоресурсів».
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна екоnоrо-інженерна nідrотовка і захист території 3а аnьтер

натнвами:
щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Проектні рі

шення в період будівництва передбачатимуть заходи щодо раціонального
використання земельних ресурсів;

щодо технічної альтернативи 2:
Збігаються з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування. Виконання будівельних

робіт передбачається в період найнижчого рівня води в русловому ставку.
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
8. Сфера, джерела та внди моЖJІивого вмиву на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Коротка характеристика можливих впливів планованоі діяльності:
- на геологічне середовище - вилучення мінерального rрунту при будів

ництві водогону;
- на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин при робо

ті будівельноі техніки;
- на водне середовище - ділянка водогону проходить по землях водного

фонду, вплив - при будівництві;
- на рослинний та тваринний світ - отримання рибогосподарськоі ха

рактеристики та, в разі потреби, визначення втрат рибогосподарського ви
робництва;

- на (рунт - порушення рослинного шару rрунту в місцях його наяв-
ності;

-утворення будівельних відходів, які будуть передаватися на утилізацію;
щодо технічної альтернативи 2:
Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності:
- на геологічне середовище - вилучення мінерального грунту при будів

ництві водогону;
- на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин при робо

ті будівельноі техніки;
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на тери

торії здійснення планової діяльності - на території Коропськоі селищноі ра
ди Коропського району Чернігівської області вс. Вишеньки.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Наnежнісп, маноВіІноі дімьності до першої чи друrоі катеrоріі вндів

діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вмив на дов~~:імя та nідnяrа
ІОТЬ оцінці вмиву на довкімя (зазначити відповідний пункт і частину статті
3 Закону Украіни «Про оцінку вмиву на довкімя»):

Підпункт 10 пункту 11 частини 3 статті 3 Закону Украіни «Про оцінку
впливу на довкілля».

10: Наявнісп. підстав для 3Дійснення оцінки транскордонноrо вмиву
на довкімя (в тому числі наявність 3начноrо неrатнвноrо транскордонноrо
вммву на довкімя та перепік держав, довкімя яких може Jазнати значноrо
неrатнвноrо транскордонноrо вмиву (зачемених держав):

Транскордонний вплив на довкілля - відсутній.
11. ПланоВіІний обсяr досліджень та рівень деталізації інформації, що

nідляrає включенню до звіту 3 оцінки вмиву на довкімя:
Відповідно до статті 6 Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля»

від 23.05.2017 року № 2059-VIII в обсязі, достатньому для прийняття рішень
щодо впровадження плановоі дія.І~ьності.

12. Процедура оцінки вмиву на довкімя та моЖJІивості для участі в ній
rромадськості:

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 вмиву на довкілля, будь

якоі додатковоі інформаціі, яку надає суб'єкт господарювання, а також інфор
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного вмиву, інwоі інформаціі;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'я
тим цього пункту;

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

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

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження ппано
ваноі діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізаціі інформаціі, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже
ним органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слу
ханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад
ського обговорення.

В. Громадське обговорення обсяrу досліджень та рівня детаnізаціі ін
формації, що підляrає включенню до зві-rу з оцінки вмиву иа довкімя:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на
дати уповноваженому о~ану, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до плановано! діяльності, обсягу досліджень та рів
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли
ву на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реє
стрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього пові
домлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува
жень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони бу
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переда
ні суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня іх отриман
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку іх персональних даних. Суб'єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати пов
ністю, врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження і пропо
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до
сліджень. та рівня деталізації інформаціі, 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 nровадЖення маноВіІноі дімьності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даноі плано-

ваноі діяльності бу,ае дозвіл на виконання будівельних робіт r ~
{вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону Украіни

«Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається Управлінням Дєржавноj архітек,урно-будівельноі інспек

ції у Чернігівській області
(орган, до повноважень якого належить прийняпя такого рішення)

15. Усі зауВіІження і nроnо3нціі rромадськості до маноВіІноі дімьності,
обсяrу досліджень та рівня деталізації інформації, що підляrає включенню
до зві-rу 3 оцінки вмиву на довкімя, необхідно надсилати до:

Департаменту екологіі та природних ресурсів Чернігівськоі обласноі
державноі адміністраціі, розташованого за адресою: 14000, м. Чернігів, про
спект Миру, 14; Електронна адреса - E-mail: deko post@cg.gov.ua;

Номер телефону (0462) 674-872,
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріівна.
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Шановні жителі Коропськоі
об'єднаної територіальної

громади!
Виконавчий комітет Коропської селищної ради звер

тається до вас із проханням прибрати на кладовищах
могили ваших рідних.

Та!(ОЖ просимо прибрати та упорядкувати власні тери
торії, утримувати їх у чистоті. Давайте спільно наведемо
лад у нашій громаді, аби ми й надалі могли пишатися її
охайністю та своєю відповідальністю!
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СКЛАД дільничних виборчих комісій з виборів Президента України
Продовженни,. Початок на 4,5,8 стор. територіального виборчого округу NO 207

дання - Зеленський Володимир Олександрович.
Литвиненко Валентина Іванівна, 1969 року народження,

суб'єкт подання - Порошенко Петро Олексійович.
Масензова Тетяна Михайлівна, 1972 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Нишпор Тамара Григорівна, 1957 року народження, суб'єкт

подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Пальчиковська Валентина Андріївна, 1976 року народжен

ня, суб'єкт подання - окружна виборча комісія.
Пустовалова Людмила Євгеніївна, 1988 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Рулько Світлана Василівна, 1980 року народження,

суб'єкт подання - окружна виборча комісія.

Дільнична виборча комісія № 740359
Голова комісії - Усенко Тетяна Володимирівна, 1978

року народження, суб'єкт подання - Порошенко Петро
Олексійович.

Секретар комісії - Сухаренко Андрій Олександрович,
1981 року народження, суб'єкт подання - Зеленський Воло
димир Олександрович.

Члени комісії:
Андрущенко Ірина Володимирівна, 1977 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Горбань Валентина Миколаївна, 1971 року народження,

суб'єкт подання - Порошенко Петро Олексійович.
Гук Ірина Олексіївна, 1988 року народження, суб'єкт по

дання - Зеленський Володимир Олександрович.
Клименко Тетяна Володимирівна, 1979 року народження,

суб'єкт подання - окружна виборча комісія.
Кондратенко Світлана Володимирівна, 1984 року на

родження, суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олек
сандрович.

Леденко Петро Миколайович, 1964 року народження,
суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.

Наконечна Олександра Миронівна, 1951 року народження,
суб'єкт подання - окружна виборча комісія.

..

Недобойко Наталія Олександрівна, 1981 року народжен
ня, суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.

Шаповал Світлана Іванівна, 1976 року народження,
суб'єкт подання - окружна виборча комісія.

Шаповал Тетяна Федотівна, 1962 року народження,
суб'єкт подання - окружна виборча комісія.

Дільнична виборча комісія № 740360
Голова комісії - Шаповал Наталія Миколаївна, 1975

року народження, суб'єкт подання - Порошенко Петро
Олексійович.

Секретар комісії - Горбач Юлія Григорівна, 1985 року
народження, суб'єкт подання - Зеленський Володимир
Олександрович.

Члени комісії:
Білоус Валентина Миколаївна, 1982 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Довга Надія Іванівна, 1963 року народження, суб'єкт по

дання - окружна виборча комісія.
Дубатовк Ольга Михайлівна, 1964 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович .
Іванець Наталія Василівна, 1986 року народження, суб'єкт

подання - окружна виборча комісія.
Іванченко Валентина Володимирівна, 1959 року наро

дження, суб'єкт подання - окружна виборча комісія.
Підцубна Валентина Миколаївна, 1965 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Підцубна Валентина Олександрівна, 1974 року народжен

ня, суб'єкт подання - окружна виборча комісія.
Покотило Тетяна Василівна, 1963 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Потійко Світлана Миколаївна, 1968 року народження,

суб'єкт подання - Порошенко Петро Олексійович.
Притика Любов Іванівна, 1973 року народження, суб'єкт

подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Чигинок Любов Михайлівна, 1963 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.

Шаповал Поліна Василівна, 1975 року народження, суб'єкт
подання - окружна виборча комісія.

Дільнична виборча комісія № 740361
Голова комісії - Прядко Надія Онисимівна, 1948 року

народження, суб'єкт подання - Зеленський Володимир
Олександрович.

Секретар комісії - Білоус Людмила Вікторівна, 1980
року народження, суб'єкт подання -· Порошенко Петро
Олексійович.

Члени комісії: ,
Ветоха Марія Федорівна, 1948 року народження, суб'єкт

подання - окружна виборча комісія.
Гнип Ірина Василівна, 1982 року народження, суб'єкт по

дання - Зеленський Володимир Олександрович.
Захлюпана Ганна Іванівна, 1952 року народження, суб'єкт

подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Зозуля Надія Василівна, 1946 року народження, суб'єкт

подання - окружна виборча комісія.
Удалова Ольга Олександрівна, 1959 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Котеленець Ігор Валерійович, 1995 року народження,

суб'єкт подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Лега Ольга Миколаївна, 1948 року народження, суб'єкт

подання - Зеленський Володимир Олександрович.
Омелечко Ганна Василівна, 1953 року народження, суб'єкт

подання - Порошенко Петро Олексійович.
Радзанівська Валентина Тимофіївна, 1955 року народжен

ня, суб'єкт подання - окружна виборча комісія.
Сиротенко Ганна Іванівна, 1952 року народження, суб'єкт

подання - окружна виборча комісія.

Секретар
окружної виборчої комісії

ЗАПУГОВИЧЕНКО Т. Г.

Дата офіційного опублікування в Єдиному
Реєстрі з оцінки впливу на довкілля (авто
матично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом
господарювання)

№
Ун~ік~а~л~ь~н~и~й~р~е~є~с=тр~а~ц"і~й~н~ии~·~н~о~м~е~р~справипро

оцінку впливу на довкілля планової діяльності
(автоматично генерується програмними засо
бами ведення Реєстру, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає

оцін,1;_1і впливу на довкілля

Обмеження планованої діяльності в період
проведення будівельних робіт:

- збереження рослинного шару грунту по
трасі водопроводу в місцях його наявності;

- дотримання рівнів викидів забруднюючих
речовин в межах встановлених ГДК населених
місць при роботі будівельної техніки;

- дотримання допустимого рівню шуму при
роботі будівельної техніки;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зо
внішні мережі та споруди. Основні положення
проектування»,

- Водний кодекс України;
- Закон України «Про рибне господарство,

промислове рибальство та охорону водних
бюоесvосів»

мінерального грунту при будівництві водогону;
- на повітряне середовище - викиди за

бруднюючих речовин при роботі будівельної
техніки;

щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу

на довкілля можливі на території здійснення
планової діяльності - на території Коропської
селищної ради Коропського району Чернігів
ської області вс. Вишеньки.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до

першої чи другої категорії видів діяльності та
об'єктів, як! можуть мати значний вплив на до-

лізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом пода
ного суб'єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай
менше 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 про
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо
шенні ПDО початок rnnм;::Jnr:t-.llnгn nf\гnann.ct.uun
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бами ведення Реєстру, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає

оцінці впливу на довкілля
Коропська селищна рада
КОД згідно з ЄДРПОУ 04412426
інформує про намір провадити плановану

діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання:
Юридична адреса: 16200, Чернігівська

область, Коропський район, смт Короп, вул.
Горького, буд. 9; телефони: +38 (04656) 21675,
+38 (04656) 21263.

2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи:

Будівництво водогону та водонапірної башти
вс. Вишеньки Коропського району Чернігівської
області.

Існуючий стан - централізована схема водо
постачання с. Вишеньки Коропського району
представлено двома окремими мережами.

Планованою діяльністю передбачається:
будівництво водогону, що з'єднує мережі №1
та №2, влаштування на території центрального
водозабору водонапірної башти.

Технічна альтернатива 1:
Ділянка водопроводу ПК 2+34... ПК3+04

проходить в межах земель водного фонду та
перетинає ставок русловий, розташований на
струмку без назви в природній балці в прибе-'
режній смузі р. Десна.

Технічна альтернатива 2:
Ділянка водопроводу ПК 2+34... ПК3+04

перетинає безіменний струмок по інженерній
споруді (автомобільний міст).

3. Місце провадження планованої діяльнос
ті, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1:

Траса водопроводу проходить по узбіччю
вул. Центральна в с. Вишеньки Коропського
району.

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2:

Територіальна альтернатива 2 - відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої

діяльності:
Визначається забезпеченням господар

сько-питних та виробничих потреб населення.
Сприяє забезпеченню необхідного рівня пожеж
ної безпеки міста; забезпечення цілодобового
водопостачання; покращення соціально-побу
тових та санітарно-гігієнічних умов проживання;
стовідсоткове забезпечення споживчих норм.

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

Планованою діяльністю передбачається:
- будівництво водопроводу загальною про

тяжністю 508 м, в тому числі ділянка переходу
через ставок протяжністю ?Ом,

- влаштування водонапірної башти об'ємом
15м3 та висотою стволу 15 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
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внішні мережі та споруди. Основні положення
проектування»,

- Водний кодекс України;
- Закон України «Про рибне господарство,

промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів».

щодо технічної альтернативи 2:
Обмеження планованої діяльності в період

проведення будівельних робіт:
- збереження рослинного шару грунту по

трасі водопроводу в місцях його наявності;
- дотримання рівнів викидів забруднюючих

речовин в межах встановлених ГДК населених
місць при роботі будівельної техніки;

- дотримання допустимого рівню шуму при
роботі будівельної техніки;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зо
внішні мережі та споруди. Основні положення
проектування» - у відповідності до яких водогін
рекомендується прокладати підземно.

щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності:
- Водний кодексу України;
- Закон України «Про рибне господарство,

промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів».

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

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

гічні вишукування. Проектні рішення в період
будівництва передбачатимуть заходи щодо ра
цюнального використання земельних ресурсів:

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишу

кування. Виконання бу_gівельних робіт перед
бачається в період наинижчого рівня води в
русловому ставку.

щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Коротка характеристика можливих впливів

планованої діяльності:
- на геологічне середовище - вилучення

мінерального грунту при будівництві водогону;
- на повітряне середовище - викиди за

бруднюючих речовин при роботі будівельної
техніки;

- на водне середовище-ділянка водогону
проходить по землях водного фонду, вплив -
при будівництві;

- на рослинний та тваринний світ - отри
мання рибогосподарської характеристики та, в
разі потреби, визначення втрат рибогосподар-·
ського виробництва;

- на (рунт - порушення рослинного шару
грунту в місцях його наявності;

- утворення будівельних відходів, які будуть
передаватися на утилізацію;

щодо технічної альтернативи 2:
Коротка характеристика можливих впливів

планованої діяльності: І
- на геологічне середовище - вилучення
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щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до

першої чи другої категорії видів діяльності та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на до
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"):

Підпункт 10 пункту 11 частини 3 статті 3 За
кону України «Про оцінку впливу на довкілля».

1 О. 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 (зачепле
них держав):

Транскордонний вплив на довкілля - від
сутній.

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

Відповідно до статті 6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року
№ 2059-VIII в обсязі достатньому для при
йняття рішень щодо впровадження планової
діяльності.

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

Планована суб'єктом господарювання ді
яльність може мати значний вплив на довкілля
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від
повідно до Закону України «Про оцінку 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, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотиво
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховхє результати аналізу, передбаченого
абзацом п ятим цього пункту;

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

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

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на до
вкілля 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
обговорення обсягу доспщжень та рівня дета-
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та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше про про
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо
шенні про початок громадського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня опри
люднення цього повідомлення 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 зауваження і пропозиції, вка
жіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідо
млення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо
зицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб'єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку
їх персональних даних. Суб'єкт господарю
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов'язаний врахувати повністю,
врахувати частково або обгрунтовано 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 включа
ється 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 ро-біт ~_

(вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля")

що видається Управлінням Державної ар
хітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській
області

(орган, до повноважень якого належить
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськос
ті до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної державної адмі
ністрації, розташованого за адресою: 14000, м.
Чернігів, проспект Миру, 14; Електронна адреса
- E-mail: deko_post@cg.gov.ua;

Номер телефону (0462) 674-872,
Контактна особа - Ганжа Валентина Юрі

ївна.
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Коропська селищна рада

І 6200, Чернігівська обп., Коропський район, смт
Короп, вул. Горького, буд. 9

/Додо зауваження
до планоеаної діяльності І С

Департамент екологи та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації повідомляє, що протягом 20 робочих днів з дня
офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо
будівництва водогону та водонапірної башти в с. Вишеньки Коропського
району Чернігівської області (реєстраційний номер справи 20194193480 в·
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) до Департаменту надійшло
зауваження до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від
Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна
археологічна служба України» Інституту археології НАН України.

Додаток: на 2 арк.

·,

Директор К. САХНЕВИЧ

Я на Жовтовата
0462(67-79-14)
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР

«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»

ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12, тел. (044) 337-59-27

№ 120-24-3 від «13» 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 довкшля
планової діяльності: 20194193480

Державне підприємство "Науково-дослідний центр "Охоронна
археологічна служба України" Інституту археології НАН України повідомляє
всіх, кого це може стосуватись, що безпосередньо на території провадження
планової діяльності (с. Вишеньки, Коропський район, Чернігівська область)
розташовані об'єкти культурної спадщини

пам'ятки археології:

1. Стоянка, 20-1 О тис. до н.е.
2. Поселення "Провалля", 2 тис. до н.е., IV-V ст.н.е.
3. Поселення "Плантація", 5-3 тис, до н.е.
4. Поселення, ІХ-ХІІІ ст. н.е.

та щойно виявлений об'єкт

5. поселення "Вишеньки-І", 1 тис. дон. е., III-V, ХІІ-ХІІІ ст.

Оскільки повні археологічні дослідження по обстеженню територп с.
Вишеньки не проводилися, існує загроза при провадженні планової діяльності
знищення об' єктів культурної спадщини, в тому числі і тих, що можуть бути
виявлен1.



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

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

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 робіт по будівництву
нових об' єктів, та реконструкції чи ремонту існуючих 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 діяльності 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 плановоі діяльносп.

Регіональний
заступник дире О .І. Савченко



АКТ № 1

19.04.20 J 9 р. смт Короп

І

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

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
201 7 року No J 026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на цовкілля та
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження
факту та дати розміщення або оприлюднення Коропською селищною радою
«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»
комісією у складі: заступника селищного голови з питань житлово-комунального
господарства, будівництва, архітектури та містобудування Коропської селищної

.. ради Шкурка Юрія Івановича, заступника начальника відділу комунального майна,
· житлово-комунального господарства, арх ітсктури та містобудуван ня Коропської

·, селищної ради Комара Юрія Володимировича та старости Ви1.11е11ьківськ6·го
старостинського округу Дяченка Володимира Івановича 19 квітня 2019 року
проведено розміщення з фотофіксацією на дошці оголошень Коропської селищної
ради «Повідомлення про плановану діяльність, яка п ідля гас 011і нці впл и ву на

-довкілля «Будівництво водогону та водонапірної башти вс. Вишеньки Коропського
району Чернігівської області» для громадського обговорення з наданням зауважень і
пропозицій до планованої діяльності.

llJ курко 10.r.

Комар 10.В.

Дяченко В.І.
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АКТ No 2

19.04.2019 р. с. Вишеньки

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

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від J 3 грудня
2017 року No 1026 «Про затвердження Порядку передачі покуменгації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу 11а довкілля» для підтвердження
факту та дати розміщення або оприлюднення Коропською сслишною ралою
«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»
комісією у складі: заступника селищного голови з питань житлово-комунального

. господарства, будівництва, архітектури та містобудування Коропської селищної
1Jади· Шкурка Юрія Івановича, заступника начальника відділу комунального майна,

·, жйтлово-комунального господарства, архітектури та містобулування Коропської
селищної ради Комара ІОрія Володимировича та старости Вишеньківського
старостинського округу Дяченка Володимира Івановича 19 квітня 2019 року
проведено розміщення з фотофіксацією на лошці оголошень Вишеньківського
старостинського округу «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля «Будівництво водогону та водонапірної башти в с.
Вишеньки Коропе.ького району Чернігівської області» для громадського
обговорення з наданням зауважень і пропозицій ло планованої діяльності.

Шкурка JO.I.

Комар !О.В.

Дяченко В.І.
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оо з минулого століття. Нема складу злочину, бо злочинці мертві.
Порадили закопати.

Ми акуратненько усі кістки зібрали у мішок, винесли.
Кості загиблих у погребі лежать досі (розмовляємо 19 липня,

а знайшли останки 2 тижні тому). Усі в одному місці, - Володи
мир Володимирович виносить з погреба мішок з-під цементу з
кістками.
- Ось дитячий череп, - розглядаємо. - Найменший.

Зберігся наполовину. Ось шматочок від нього. Під лопатою все
одно ж руйнувалося трохи.

Череп величиною з два кулаки. Коричневато-піщаного
кольору.
- Усі укупі лежали. Це, схоже, гомілка ноги. Відпиляна чи

відгризена, - піднімає кістку. - Ось це череп підлітка. Троє дітей
різного віку. Може, уся сім'я. Зуби цілі на щелепах. Якщо старі
люди, щелепи без зубів. .

Батюшка сказав, що на кладовищі не можна ховати. Що ми не
знаємо походження, не знаємо, що і як. Порадив закопати збоку
кладовища. Я приїхав працювати, а не копати. Та й ... За кладови
щем десь, в якійсь ямі скинути? Не по-людськи це, не правильно.

Про знахідку повідомили в Український інститут національної
пам'яті.
- «За кладовищем їх закопай». Ue для нього стрес був,

- ділиться Анто.~іна АГЄЄВА, луганчанка, живе у селі Халявин
лід Черніговом. Ій дзвонив порадитися Володимир Купріянов.
- Каже, не уявляю, як це я потихеньку піду закопувати. («Я про
понував поховати за кладовищем спочатку, - сказав «Віснику»
отець Роман, настоятель храму Різдва Богородиці Російської
православної церкви у Вовчку. - Але потім Господь підказав
мені, і я сказав поховати у кутку кладовища. Запечатати мішок чи
домовину і погукати, щоб я здійснив обряд.) Я зателефонувала до
Інституту національної пам'яті, - продовжує Анто1;1іна Агєєва, - і
просила, щоб ці останки забрали. І ло-людськи поховали.

- Приказка з тих часів збереглася:
« Ти що, згоден
їсти все підряд,
як у 33-ому?».
Питав у батьків
про Голодомор.
Чи їли дітей, чи
їли падаль. Цьо
го не було, ка
зали. Кіпті біля
лісу, за селом
протікала річка
Чемерка. Птиця
гніздилася,
риба водилася.
Батько з 1923
року. У тридцяті Воnодимир Кучма
роки батьку й
брату давали човен, корзину. І відправляли
на річку набрати яєць качиних, гусячих і
наловити риби. А в лісі були гриби, ягоди.
У городі щось садили. Усе ішло в хід. Мати
розказувала, із шкарлупиння картоплі
варили суп.
-А зимою? Коли бурти під снігом, а

в лісі нічогісінько?
- Узимку варили юшку з того, що було,

що збереглося. З буряків, полови круп,
картоплі, навіть гнилої і мерзлої. Весною
рвали щавель, лободу.

,v..-..,... -У 1932 році батько умер. Я з маткою
осталася. 8 років мені було. Колективізація
була: заставляли іти в колгосп. Ходили
по хатах, за
писували. Хто
не йшов, корів,
коней виводили
з двору, зерно
виносили. Дак
настала голо
довка. 1932 рік
- ще не така,
у 1933 році
кріпко велика
була. Іли - у
кого була по
лова грецька,
мололи. Бігали
у радгосп (у
сусідньому СфросиніиRось
Чемері був
завод) по брагу. Брагу варили да їли
наче квашу (густий кисіль). Були бурти,
(купи картоплі на землі, укриті соломою
і землею), де картошка погнила, брали да
гнилу їли. Померло багато у голодовку.
На кладовищі їх ховали. Кожне для свого
прийде, викопає яму та вкине. У кого була
сила, з домовиною, у кого не було - без
домовини.
-їли людей?
- Не знаю. Мо', де й траплялося, у

нас у селі не було такого.

Людей, які б самі пережили Голодо
мор, майже нема. Років 20 і навіть 1 О
тому вони ще ділилися спогадами. Вийшло
десятки книжок, є аудіо- і відеосвідчення,
створені інтернет-ресурси.

Зі спогадів Катерини Никогда, 1922
року народження (село Мала Дівиця При
луцького району Чернігівської області):
«Тоді пропало бягато селян. Люди з го
лоду втрачали розум і їли один одного.
У селі був випадок, коли мати зламала
хребет своїй дитині, зварила її в казані й
з'їла» («Канібалізм під час Голодомору»,
Вікіпедія).

Дослідники пишуть, що людожерство
було спричинено виключно божевіллям,
розладом психіки виснажених багато
місячним голодом людей.

Тамара КРАВЧВІКО. Фото авrора

8оФіQійно

- Батько був сторожем польовим
у 1933 чи 1934 році. Отут бригада була.
А там були бурти. У буртах картошка
гнила. Не кожне взяло б. А її ще й стерегли.
Сусідка розказували, що взяли тієї гнилої
картошки да напекли дерунів, да наїлись,
то так живіт болів. Щоб його не діждать
та й годі.

Мо', де й їли люди людей, потихеньку.
Полову, лободу їли. У кого корова була,
хоч молоком душу пробавляли. А у кого
корови не було, діти від голоду пухли і
мерли. Багато умерло дітей.

* * *

(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на

довкілля (автоматично генерується про
грамними засобами ведення Реєстру, не

зазначається суб'єктом господарювання)
__№ 20194193480__

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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського

обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок гро
мадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості до
планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Бупівництво водогону та воnона

пірної башти в с. Вишеньки Коропського

району Чернігівсько і обпасті·
Траса воnопровопу (ПКО+ОО . пк

5+05) прохопить по центральній части
ні с. Вишеньки· nілянка
траси воцопроводу ПК 2+34 "ПКЗ+О4
перетинає воцойму - ставок-русловий
розташований на струмку без назви в
басейні р. Десна·

Місце встановлення воnонапірної
башти - територія існуючого центрального
вопозабору.

2. Суб'єкт господарювання
Коропська сепишна рада
16200 Чернігівська область Короп

ський район смт Короп вул. Горького 9.
3. Уповноважений орган, який

забезпечує проведення громадського
обговорення

Департамент екопогії та nрироnних
ресурсів Чернігівської обласної цержавної
апміністраuії розташований за адресою:
14000 м. Чернігів проспект Миру 14

E-mail: deko post@cq.qov.ua теле
фон (0462) 67 4-872. Контактна особа

- Ганжа Валентина Юріївна
4. Процедура прийняття рішення

про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля

Віnповіцно по законопавства р1шен
ням про проваnження nаної планованої
діяльності бупе позвіл на проведення
будівельних робіт шо видається Держав
ною архітеКJУрно-буцівельною інспекцією
у Чернігівській області.

5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інфор
машо про час і місuе усіх запланованих
громадських слухань

Тривалість громацського обгово
рення становить 25 робочих пнів (не
менше 25 але не більше 35 робочих днів)
з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та наnання громадськості
поступу до звіту з оцінки впливу на до
вкілля та іншої поцаткової інформації

визначеної суб'єктом госпоцарювання шо
перецається пnя випачі висновку з оцінки
впливу на довкіnnя.

Протягом усього строку громац
ського обговорення громадськість має
право подавати буць-які зауваження або
пропози~ії які на її 'Іfемкv сто~у~ться
ПЛанован Ї ОіЯЛЬНОСТіJНеобхf Н сті ЇХ
обгрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі
(у тому чисnі в електронному вигляпіJ
та усно піп час громацських слухань із
внесенням по протоколу громадських
слухань. Пропозиції наnані після встанов
леного строку не розгnяцаються. ·

Громадські слухання [перші} віn
буцуться 27 серпня 2019 року о 11 год. оо
хв. в Вишеньківському сільському будинку
культури за аnресою · 16231 Чернігівська
область Коропський район с. Вишеньки
вул. Центральна 64

Громадські слухання (другі) відбу
дуться --не заплановані.

6. Уповноважений центральний орган

або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та прироnних
ресурсів Чернігівської обласної nержавної
апміністрації розташованиИ за ацресою:
14000 м. Чернігів проспект Миру 14

E-mail: deko post@cg.gov.ua теле
!і.l.ОА_62_]_ 6Н:.812_,__Ко н та !Ш!

- 1анжа Валентин
7. Уповноважений центральний орган

або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і про
позиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екол'огії та природних
ресурсів Чернігівської обласної пержавної
адміністрації розтаШJ)ваної за аnресою:
14000 м. Чернігів проспект Миру 14

E-mail: deko post@cq.gov.ua теле
фон (0462\ 674-872 Контактна особа
- Ганжа Валентина Юріївна.

Зауваження і пропозиції приймають-

ся протягом усього строку громапського
обговорення зазначеного в абзаці пруго
му ПУНКJУ 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на nовкілля
планованої цjяльності на 98 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від при
міщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громад
ськість може ознайомитися з ними

Коропська селищна рада
16200 Чернігівська область Короп

ський район смт Короп вул. Горького
9, каб. 14.

E-mail: kpselrada@ukr net телефон
104656) 2-76-87.

Контактна особа - Комар Юрій
Волопимирович.

Громадськість може ознайомитися із
пакетом документів з 2 серпня 2019 року
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було!» чи «А в нас хоча б так відре-

8дякують
Зупинку
віднови11и
всі гуртом

Свого часу на зупинку, що у
центрі Мезина, упало аварійне
дерево і пошкодило її.

За ремонт зупинки взялися всі
гуртом. Депутати сільської ради
Юрій Ветоха, Сергій Ященко та
Юрій Подоляко власними силами
її відремонтували. На фарбу част
ково зібралися сільчани. Допомо
гла фінансово районна партійна
організація Аграрної партії України
в особі її голови Володимира
Бондаренка.

Мешканці села вдячні всім, хто
долучився до ремонту автобусно"і
зупинки.

Із вдячністю,
мешканці Мезина.

Терміни.
передачі
показів
лічильника
змінилися

Відтепер, зчитані (зняті) та
передані дані лічильника елек
троенергії протягом періоду, що
починається за два робочі дні
до кінця місяця і закінчується на
третій робочий день наступного
календарного місяця, вважа
ються даними на перше число
(календарного місяця).

(дата офіційного опублікуван
ня в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засо
бами ведення Реєстру, не зазнача
ється суб'єктом господарювання)

№ 20194193480------
(реєстраційний номер справи

про оцінку впливу на довкілля
планованог діяльності)

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

громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля пла
нованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та
врах_ування зауважень і пропози
цій громадськості до плановано"і
діяльності.

1. Планована діяльність
Будівництво водогону та во

донапірної башти в с. Вишеньки
Коропського району Чернігівсько"і
області:

Траса водопроводу
(ПКО+ОО ... ПК 5+05) проходить по
центральній частині с.
Вишеньки; ділянка траси водопро
воду ПК 2+34 ... ПК3+04 перетинає
водойму - ставок-русловий, роз
ташований на струмку без назви
в басейні р. Десна;

Місце встановлення во
донапірної башти - територія іс
нуючого центрального водозабору.

2. Суб'єкт господарювання
Коропська селищна рада

16200, Чернігівська область,
Коропський район, смт Короп, вул.
Горького, 9.

3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громад
ського обговорення

Департамент екології та при
родн их ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації,
розташований за адресою: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 14,

E-mail: deko_post@cg.gov.
ua, телефон (0462) 674-872. Кон
тактна особа - Ганжа Валентина
Юріївна.

4. Процедура прийняття рішен
ня про провадження планованої
діяльності та орган, який розгля
датиме результати оцінки впливу
на довкілля

Відповідно до законодавства
рішенням про провадження даної
ппанованот діяльності буде дозвіл
на проведення будівельних робіт,
що видається Державною архі
тектурно-будівельною інспекцією
у Чернігівській області.

5. Строки, тривалість та по
рядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і
місце УІ:іХ запланованих громад
ських слухань

Тривалість громадського об
говорення становить 25 робочих
днів (не менше 25, але не біль
ше 35 робочих днів) з моменту
офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громад
ськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої до
даткової інформації, визначеної
суб'єктом господарювання, що

передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку гро
мадського обговорення громад
ськість 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 громад
ських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не
розглядаються.

Громадські слухання (перші)
відбудуться 27 серпня 2019 року
о 11_год. ОО хв. в Вишеньківсько
му сільському будинку культури
за адресою : 16231, Чернігів
ська область, Коропський район,
с. Вишеньки, вул. Центральна, 64.

Громадські слухання (другі)
відбудуться - не заплановані.

6. Уповноважений централь
ний орган або уповноважений
територіальний орган, що забезпе
чує доступ до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої доступної
інформації щодо плаяоеаног ді
яльності

Департамент екології та при
родн их ресурсів Черніпвськот
обласної державної адміністрації,
розташований за адресою: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 14,

E-mail: deko_post@cg.gov.
ua, телефон (0462) 674-872. Кон
тактна особа - Ганжа Валентина
Юріївна.

7. Уповноважений централь
ний орган або уповноважений

територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропози
ції, та строки надання зауважень
і пропозицій

Департамент екології та при
родн их ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації,
розташованої за адресою: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 14,

E-mail: deko_post@cg.gov.
ua, телефон (0462) 674-872. Кон
тактна особа - Ганжа Валентина
Юріївна.

Зауваження і пропозиції при
ймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазна
ченого в абзац, другому пункту 5
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інфор
мація щодо планованоїдіяльності

Звіт з оцінки впливу на до
вкілля планованої діяльності на
98 аркушах.

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

Коропська селищна рада
16200, Чернігівська область,

Коропський район, смт Короп, вул.
Горького, 9, каб. 14.

E-mail: kpselrada@ukr.net, те
лефон (04656) 2-76-87.

Контактна особа - Комар Юрій
Володимирович.

Громадськість може ознайо
митися із пакетом документів з 2
серпня 2019 року.
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AKT№l

02.08.2019 р. смт Короп

Про розміщення або оприлюднення
Оголошення про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
201 7 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 Коропською селищною радою
«Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на

. .довкілля» комісією у складі: заступника селищного голови з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та містобудування Коропської
селищної ради Шкурка Юрія Івановича, заступника начальника відділу

• .комунальпого майна, житлово-комунального господарства, архітектури та
містобудування Коропської селищної ради Комара Юрія Володимировича 1.1-а

старости Вишеньківського старостинського округу Дяченка Володимира Івановича
02 серпня 2019 року проведено розміщення з фотофіксацією на дошці оголошень
Коропської селищної ради «Оголошення про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля «Будівництво водогону та водонапірної башти вс.
Вишеньки Коропського району Чернігівської області» для громадського
обговорення з наданням зауважень і пропозицій.
~
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Шкурка Ю.І.

КомарЮ.В.

Дяченко В.І.
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АКТ№2

02.08.2019 р. с. Вишеньки

Про розміщення або оприлюднення
Оголошення про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
201 7 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 Коропською селищною радою
«Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на. .
довкілля» КОМІСІЄЮ у складі: заступника селищного голови з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та містобудування Коропської
селищної ради Шкурка Юрія Івановича, заступника начальника відділу

'комунального майна, житлово-комунального господарства, архітектури та
·, містобудування Коропської селищної ради Комара Юрія Володимировича та

старости Вишеньківського старостинського округу Дяченка Володимира Івановича
02 серпня 2019 року проведено розміщення з фотофіксацією на дошці оголошень
Вишеньківського старостинського округу «Оголошення про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля «Будівництво водогону та
водонапірної башти в с. Вишеньки Коропського району Чернігівської області» для
громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій.

..•

Шкурко Ю.І.

Комар Ю.В.

Дяченко В.І.
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АКТ

про неявку представників громадськості під час проведення громадських. . .слухань у процесі ошнки впливу на довкілля

~У~а /Р~/$'

/'.&_~~~
2019 року

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності, /?~,,,f' 2019 року о /~!.f? у приміщенні

(дата) (час)

~.?сае#/~_ш-d~

мали відбутись громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності ~нkd/Jl ~u'Q~ ~

· ··.. (реєстраційний номер справи o&J,.11~-/'.P~~ ) щодо ~:t?I&(~

.. ~ ,?4 ~~1::!!:.:.,,~ /?'; ~AW

-~Р#~ ,~~/ ~№~- ~~/./
'..

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

(представники Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації) та суб'єкт господарювання (представник

~4'## ~~ ~~ ), а
~ахуванням пункту 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі

оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 року N~ 989. зазначені слухання вважаються такими, що
відбулися.

Головуючий

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

..

С. Кузнецов

Представник суб'єкта господарювання
~/,WW ~·~~
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