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ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

1. Планована діяльність 

Планованою діяльністю є будівництво водопровідної мережі по вул. Шевченка в с. 

Бахмач, Чернігівської області. Довжина проектної водопровідної мережі становить 795 м. 

Ділянка водопроводу ПК2+65 – ПК2+85 проходить в межах земель водного фонду та 

перетинає річку Бахмачку. Перетин даного водного об'єкту здійснюється дюкером 

шляхом горизонтального буріння. Місце розташування об'єкта планованої діяльності - 

вул. Шевченка в с.Бахмач Чернігівської області 

2. Суб’єкт господарювання  

Бахмацька міська рада, код ЄДРПОУ 04061702. Юридична адреса: 16500, м. Бахмач, 

Чернігівська обл., вул. Соборності, 42. Контактний телефон (04635)-3-12-61.                                                                                        

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів 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. 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на початок 

будівельних робіт Державної інспекція архітектури та містобудування. 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань  

Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів (не менше 25, але 

не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 

що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані 

після встановленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 

його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 

проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
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щодо планованої діяльності 

Департамент екології та природних ресурсів 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. 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів 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 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 84 аркушах 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 

час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Бахмацька міська рада, код ЄДРПОУ 04061702. Адреса: 16500, м. Бахмач, 

Чернігівська обл., вул. Соборності, 42. Контактний телефон (04635) 2-11-74. Контактна 

особа - ВАРЧАК Анатолій Григорович- заступник міського голови з питань житлово-

комунального господарства. 
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