
ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

«Нове будівництво газонаповнювальної станції на території Замглайської селищної ради Ріпкинського району
Чернігівської області (за межами населеного пункту)»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201810292027

Чернігівська область, смт Замглай, пр. Заводський, буд. 1, в приміщенні Замглайської селищної р~ди
(місце проведення громадського слухання)

від 05 лютого 2019 року о 12 годині смт Замглай

Присутні:

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

Порядок денний:

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

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
З. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).
~

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття
громадських слухань.

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



Слухали:
'

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

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

З. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий
регламент:

на вступне слово головуючого - до S хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання - до /О хв.;
на кожну з __ співдоповідей - до -=-хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до Sхв.;
на зареєстровані виступи в обговоренні - до-=- хв.;
на інші виступи в обговоренні - дод_ хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань - до S хв.

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

1. Доповідь суб' єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

(прfзвище, ім'я, по батькові, посада)
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2. Доповідь іншого учасника
===-

~- г-: (прізвище, ім'я, по батькові, посада,

(короткий зміст доповіді)

З. Доповідь іншого учасника

-=:,-

'прізвище, ім'я, по батькові, посада)



З. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на
громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

№ Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася
із зазначенням особи, що її надає
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асниками сні зауваженняпропозиції, та відповіді на них)"

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

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

Слухали:



До протоколу додаються:

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

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

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

4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на____:::_ арк.

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

6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий
(підпис)

~~ д&?
(прізвище та ініціали)

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



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

«Нове будівництво газонаповнювальної станції на території Замглайської селищної ради Ріпкинського району
Чернігівської області (за межами населеного пункту)»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201810292027

Чернігівська область, смт Замглай, пр. Заводський, буд. 1, в приміщенні Замглайської селищної ради
(місце проведення громадського слухання)

від 05 лютого 2019 року о 12 годині смт Замглай

Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб) -
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



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

Адреса реєстрації або фактична адреса

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

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для ЮРИДИЧНИХ осіб) осіб)
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' Прізвище, ім'я, Рік Адреса реєстрації або фактична адреса
'

по батькові (для фізичних осіб) або народження Контактний проживання (для фізичних осіб) або Підпис*№ прізвище, ім'я, по батькові (для телефон адреса місцезнаходження (дляпредставника і найменування (для фізичних юридичних осіб)юридичних осіб) осіб)
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Головуючий
(підпис)

~/@д?t:J
(прізвище та ініціали)

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



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

«Нове будівництво газонаповнювальної станції на території Замглайської селищної ради Ріпкинського району
Чернігівської області (за межами населеного пункту)»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201810292027

Чернігівська область, смт Замглай, пр. Заводський, буд. 1, в приміщенні Замглайської селищної рdди
(місце проведення громадського слухання)

від 05 лютого 2019 року о 12 годині смт Замглай

№
з/п

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

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

fC_o иц__2- Оле~d/>
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Підпис*

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



№ Прізвище, ім'я,

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

~dlf!
(прізвище та ініціали)

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



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

протягом громадських слухань

«Нове будівництво газонаповнювальної станції на території Замглайської селищної ради Ріпкинського району
Чернігівської області (за межами населеного пункту)»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201810292027

Чернігівська область, смт Замглай, пр. Заводський, буд. 1, в приміщенні Замглайської селищної ради
(місце проведення громадського слухання)

від 05 лютого 2019 року о 12 годині смт Замглай

№ Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних Загальна кількість Підпис*осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції аркушів

-----
·-----------

..-

Головуючий ~·.

(підпис)
f{И",/'Ь Дr:fP

(прізвище та ініціали)

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


