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Секрети успіху

Добра справа

Ми вже писали про те, яких збитків Черні-
гівщині завдала недавня шалена злива. Ду-
же постраждала, зокрема, й обласна універ-
сальна наукова бібліотека імені В. Г. Коро-
ленка. Про те, як самовіддано тут рятують 
книжки, підшивки газет та інші фонди, ми 
розмовляємо з директором бібліотеки Інною 
АЛІФЕРЕНКО.

– 30 червня, близько половини сьомої ранку, 
почалася величезна злива. Вона тривала порів-
няно недовго – хвилин сорок, проте вода несла-
ся величезним потоком проспектом Миру, зби-
раючи на своєму шляху бруд, сміття. І цей бурх-
ливий потік увесь ринув у фонди нашої бібліоте-
ки – через вікна, вибивши шибки. Як відомо, на-
ша будівля – пам’ятка архітектури 1913 року, і за 
понад сто літ піднявся рівень землі. Тож вийшло, 
що вікна опустилися, й тепер уже вони – прак-
тично на рівні підлоги. Рівень води перед бібліо-
текою був 42-45 сантиметрів.

– Скільки приміщень було затоплено?
– Три, тобто ті, де був найбільший рівень 

води – 165 сантиметрів. Там зберігалися фон-
ди літератури з мистецтва та фонди з нашими 
місцевими газетами (на жаль, дуже постраж-
дали також підшивки обласної газети «Деснян-
ська правда»), а ще – книжки обмінного фонду. 

– Який обсяг постраждалих фондів?
– Приблизно 26 тисяч літератури з мисте-

цтва, близько 2800 газетних підшивок, 31 тися-
ча примірників журналів, приблизно по 300 нот і 
платівок, а ще – близько 15 тисяч книжок обмін-
ного фонду…  (Довідково: загальний фонд ста-
новить 859 тис. прим.). Справа в тому, що цей 
шалений потік, хлинувши в бібліотеку, вибив і 
дубові двері разом зі стінкою, ринув у коридор 
та розтікся іншими приміщеннями. Загалом по-
страждало 15 кімнат. На щастя, буфером спра-
цював наш підвал, який увібрав у себе значну ча-
стину води; тож рівень води в людський зріст був 
не всюди. Тобто в решті приміщень було при-
близно на рівні 20-25 сантиметрів, але затопило 
нижні полиці нашого книгосховища.

Близько восьмої години приїхали співробіт-
ники Державної служби з надзвичайних ситуацій 
і негайно почали відкачувати воду. Працювали 
до о пів на 16-ту. Ми дуже вдячні за таку опера-
тивну роботу й за те, що вони її виконали якісно. 

З перших хвилин про лихо повідомили ди-
ректора Департаменту культури і туризму, націо-
нальностей  та релігій Олександра Левочка, який 
одразу, кинувши інші справи, прибув до бібліо-
теки. За його розпорядженням терміново поча-
лися рятувальні роботи. Зокрема, було надано 
матеріали для того, щоби закрити пошкоджені 
вікна, спеціальні пристрої (вітродуви), щоби на-
лежно провітрювалися приміщення і не заводив-
ся грибок. А також – дизпаливо для вітродувів, 
які працюють на ньому. 2 липня, у перший робо-
чий день після підтоплення бібліотеки, створе-
но комісію для того, щоби встановити збитки – 
що втрачено і пошкоджено. Комісія оперативно 
склала акт, усе зафіксувала.

– А влада допомагає?
– Велику допомогу надає Департамент 

культури і туризму, національностей та релігій 
ОДА. З перших хвилин ми з керівництвом і пра-
цівниками Департаменту – пліч-о-пліч. Весь 
час на зв’язку. У координації дій. Крім вище-
сказаного Департамент зробив звернення до 
наших колег, підвідомчих установ про надання 
невідкладної допомоги. 

Облдержадміністрація також надає нам вели-
чезну підтримку з ліквідації наслідків підтоплен-
ня. Є доручення голови ОДА Валерія Куліча щодо 
плану ліквідації наслідків стихійного лиха, де вже 
передбачено розробку проектно-кошторисної 
документації та проведення відновлювальних 
робіт у приміщеннях. Отож ми дуже дякуємо за 
таку своєчасну та важливу підтримку очільникові 

Чернігівщини. Знаємо, Валерій Петрович і на се-
сії обласної ради, яка нещодавно відбулася, за-
явив, що зробить усе можливе для допомоги на-
шій бібліотеці. І це вже робиться.

Завітали сюди й директор Департаменту 
фінансів облдержадміністрації, Валерій Дуд-
ко разом із з начальником управління Депар-
таменту культури облдержадміністрації Лю-
бов’ю Белінсон, котрі побачили, що потрібно 
зробити. Приходили підрядники, отож ми ви-
значилися, які роботи виконуватимуться в пер-
шу чергу… Звісно, справ дуже багато.     

Також ми дуже вдячні нашим колегам, які 
так своєчасно відгукнулися. Це бібліотеки – 
обласні дитяча і юнацька, міська; обласні му-
зеї, обласний філармонійний центр фестивалів 
та концертних програм, театри… Хто міг – на-
давав і транспорт (наприклад, облмуздрамте-
атр та філармонійний центр, – у перші ж, най-
важчі дні), бо нам потрібно було відвозити під-
шивки газет, які брали до себе колеги для то-
го, щоби їх просушувати. Самі розумієте, що 
близько 2800 підшивок – це величезний ван-
таж, і самотужки ми просто не впорались би. 
Їх узяли музеї, бібліотеки, школи й нині просу-
шують у себе.

– Я бачу, тепер книги та підшивки газет 
увесь час просушуються, приходять волон-
тери, щоби допомогти…

– У день підтоплення ми почали відновлю-
вальні роботи. Відверто кажучи, книжки, меблі, 
те, що у нас зберігалося в підвалі, було зміша-
но докупи й перемащено брудом. І ми почали це 
все вигрібати та виносити… Так працюємо й до 
сьогодні. Дуже вдячна нашому колективові, що 
всі, як один, стали до роботи. Хоча були вихід-
ні, відпустки, всі поприходили і трудилися. Але 
важко було впоратися власними силами, тож ми 
розмістили оголошення у Фейсбуці. І тоді до нас 
почали приходити наші читачі, стали звертатися 
організації.  Люди беруть постраждалі підшивки 
та книжки додому, самотужки сушать їх і приво-
дять до ладу. 

Днями до нас завітали працівники Молодіж-
ного театру – заслужені артисти України Олексій 
Биш і Володимир Банюк та їхні талановиті коле-
ги. Вони також носили і просушували книжки… 
Це чудові актори та щирі друзі нашої бібліоте-
ки. Як відомо, справжні друзі пізнаються в біді, 
й улюблені актори багатьох чернігівців цю істину 
нині підтвердили! Причому вони прийшли до нас 
одразу ж, коли дізналися про лихо, хоча у них те-
пер – відпустки. 

Дуже багато нам допоміг президент Чернігів-
ської регіональної торгово-промислової пала-

ти Костянтин Іванов. Справді чуйний та шляхет-
ний добродій! Дякуємо від усієї душі депутатові 
обласної ради, голові постійної комісії з питань 
економічного розвитку, інвестиційної діяльності 
та здійснення державної регуляторної політики 
Дмитру Валерійовичу  Іванову. 

– А маєте для відновлювальних робіт на-
лежні протигрибкові засоби? 

– Нам допомагають нині дуже активно. Одні-
єю з перших надала допомогу Юлія Анатоліїв-
на Свириденко – перший заступник голови об-
лдержадміністрації. Тож нам підвезли захисні 
засоби. Ми стараємося газети та книжки об-
робляти протигрибковими засобами. А от ро-
бити це з приміщенням поки що зарано, тому 
що потрібно спочатку перенести в інше місце 
весь фонд.

– Знадобиться й немало коштів…
– Голова облдержадміністрації й Департа-

мент культури тримають це питання на контро-
лі, тому кошти будуть виділені.  Крім того вже 
відкрито рахунок нашої обласної наукової бі-
бліотеки імені В. Г. Короленка, тож усі небай-
дужі можуть переказати кошти на  відновлен-
ня фондів. 

– Люди хвилюються за фонд, де зберіга-
ється рідкісна література…

– Постраждала тільки невелика частинка рід-
кісного фонду іноземними мовами. Працівники 
вже привели до ладу ці книги. А от місцевий рід-
кісний фонд уцілів, бо зберігається в іншому міс-
ці. У нас інколи питають: а навіщо вам старі газе-
ти? Відповім: бо місцева газета й через сто років 
буде дуже важливим історичним джерелом для 
науковців та всіх дослідників, нарівні з рідкісни-
ми книжками… Думаю, це навіть просто дуже ці-
каво – побачити столітню газету.

– Ваша будівля була застрахована?
– Так, побували у нас співробітники страхової 

агенції. Їм подано відповідні документи; тож спо-
діваємося, що певну частину збитків нам відшко-
дує і страхова компанія.

– Бібліотека працює? Обслуговуєте своїх 
відвідувачів?

– Ми навіть у перший день, у суботу, попри 
те, що сталося лихо, обслуговували наших чита-
чів. Але потім, буквально на кілька днів, змушені 
були призупинити діяльність, зі зрозумілих при-
чин… Тепер же все як завжди – люди приходять, 
беруть книги, працюють комп’ютери. Хоча поки 
що ми не проводимо заходів: презентацій, твор-
чих вечорів, конференцій, свят, художніх та фо-
товиставок. Бо всі сили спрямували на ліквіда-
цію стихійного лиха.

Люди вже дуже стомилися, тим більше – ко-
лектив у нас переважно жіночий. Тому ми на-
магаємося робити так, що якась частина наших 
співробітників обслуговує читачів, інші працю-
ють безпосередньо на ліквідації наслідків підто-
плення, і навпаки.

Наприкінці цієї розмови хочу ще раз подяку-
вати всім: владі, небайдужим людям, які нам до-
помагають. Сьогодні всі підшивки, які потребу-
вали просушування, перебувають у фахівців та 
волонтерів. Сподіваємося, що саме цей фонд 
нам пощастить урятувати.

Взагалі, така величезна допомога – надзви-
чайно важлива! Ми, бібліотекарі, відчуваємо, 
що не залишилися віч-на-віч зі своєю бідою, 
адже нам допомагають багато чуйних людей 
– влада, громадські організації, колеги, жур-
налісти, сотні читачів різного віку та професій. 
Перепрошую, що не можу назвати всіх поімен-
но, – самі розумієте, в газеті для цього просто 
не вистачить місця. Але ми всім дуже вдячні. 
Взагалі, це і є та злагода, яка нині так потріб-
на нашій Україні.

Спілкувався 
Сергій ДЗЮБА

«Дякуємо всім, хто нині 
допомагає нашій бібліотеці»

Валентин Наливайченко поспілкувавсяВалентин Наливайченко поспілкувався
з громадою Черніговаз громадою Чернігова

Лідер Руху «Справедли-
вість» Валентин Наливай-
ченко 10 липня завітав до 
Чернігова з робочою по-
їздкою. У рамках візиту він 
також зустрівся з містяна-
ми, щоби поспілкуватися й 
дізнатися про їхні пробле-
ми.  У центрі міста люди зі-
брались, аби взяти участь 
у цій живій бесіді. Жителі 
Чернігова радо зустріли  Ва-
лентина Наливайченка та 
щиро висловлювали свою 
підтримку.

Також перед громадою ви-
ступила голова Чернігівської 
обласної організації Оксана 
Голубова. Вона розповіла про 
діяльність місцевої організації 
й закликала людей звертатися 
до Волонтерського та Правового центрів. 

Чернігівська команда Руху «Справедливість» уже третій рік займається волонтер-
ською діяльністю, надає правову допомогу жителям Чернігова, щомісяця відвозить 
гуманітарну допомогу в зону ООС (АТО).  Правовий центр захистив понад 30 добро-
вольців та допоміг їм підтвердити статус участі в бойових діях. 

На зустрічі обговорили дуже багато злободенних питань: військові,  безробіття, ви-
сокі комунальні тарифи, мізерні пенсії.  Як у місті, так і  в області вистачає проблем. 

Кожен бажаючий міг запитати у Валентина Олександровича про те, що його хви-
лює, та почути  ґрунтовну відповідь від лідера Руху «Справедливість».

Сьогодні в умовах децентралізації в Україні головна увага зосереджена на розвитку 
місцевих громад. 

А що ж означає розвинена громада? Зазвичай ми уявляємо собі гарну інфраструкту-
ру, чудову оснащену школу, лікарню, стадіон, дитячий садочок. Проте в демократичних 
країнах розвиток будь-якої спільноти не вимірюється лише економічними параметрами 
й показниками.

Зарубіжний досвід неодноразово пока-
зав, що справжній розвиток вимірюється в 
першу чергу мірою свободи людини, пова-
гою до людської гідності і створенням мож-
ливостей для самовизначення. Особливо це 
стосується участі молоді, від якої залежить 
розвиток громадянського суспільства й дер-
жави в майбутньому.

Саме тому з вересня 2017 року гро-
мадська організація «МАРТ» розпочала 
реалізацію проекту «Громада, де чути го-
лос молоді».

І вже 9 липня цього року було презенто-
вано успішні результати цього проекту під 
час конференції «Участь молоді – запорука 
розвитку громади».

Учасниками проекту, новими лідерами й 
агентами змін у себе на місцях стали п’ять 
команд із п’яти об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) Чернігівської області: Кіптів-

ської, Корюківської, Лосинівської, Сосницької та Коропської. 
І щонайважливіше – команди мали змішаний складі, а окрім громадських активістів із 

числа представників місцевої молоді участь у проекті взяли безпосередньо представники 
органів місцевої влади, місцевого самоврядування та представники інституцій, що пра-
цюють в інтересах молоді.

В ході проекту команди пройшли спільне навчання, організовували у своїх ОТГ про-
світницькі заходи для представлення цілей і завдань проекту, ознайомлювали мешканців 
громад із роботою молодіжних рад, інструментами участі та впливу на місцеві політики, 
налагодження діалогу і співпраці з іншими населеними пунктами, організовували заходи 
для активізації молоді. 

Та найбільшим здобутком проекту стали розроблені командами положення про робо-
ту молодіжних рад у своїх ОТГ, більша частина яких уже затверджена на місцевому рівні й 
упроваджується в діяльність.

Більше про результати проекту, дослідження молодіжної по літики та участі молоді в 
регіоні, а також історії успіху учасників проекту, за словами організаторів, можна буде 
знайти в публічному звіті у вигляді посібника, який уже невдовзі оприлюднять.

Конференція не була присвячена лише підсумкам проекту. Так, під час заходу відбу-
валися обговорення й панельні дискусії щодо перспектив та розвитку молодіжної політи-
ки в цілому і в регіоні. 

До заходу долучилися заступник міністра молоді і спорту України Олександр Яре-
ма, представники Програми розвитку ООН в Україні, Департаменту сім’ї, молоді та спор-
ту Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Чернігівської міської ради, КП «Обласний молодіжний центр» Чернігівської облас-
ної ради, Чернігівського Центру розвитку місцевого самоврядування та громадської спіл-
ки «Освітній дім прав людини в Чернігові».

Проект «Громада, де чути голос молоді» добіг кінця, проте процес активізації участі 
молоді в житті громади й ухваленні рішень  тільки набирає обертів. І результати цього про-
цесу,  подібні проекти й ініціативи – це нові кроки в напрямку демократичного майбутньо-
го країни. Сподіваємося, що й наш проект стане своєрідною інструкцією та позитивним 
прикладом для інших громад Чернігівщини й України.

Проект впроваджується громадською організацією «МАРТ» у рамках проекту ПРООН 
«Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що реа-
лізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

......ДДе чути голос молодіе чути голос молоді

Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі  
з оцінки впливу на довкілля

__________________________________________________

реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу 

на довкілля планової діяльності
___________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Галс-К», код ЄДРПОУ 31566427 в рамках спіль-
ної діяльності, реєстраційний номер 534663345, Договір про спільну діяльність від 
19.01.1999 №35/4 – уповноважена особа ПрАТ «Галс-К» 31566427   інформує про намір 
провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, офіс 3, 
тел. +38 (04637) 3-17-45.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Планована діяльність, її характеристика 
Метою планованої діяльності є споруджування свердловини № 280 Гнідинцівського 

родовища. Глибина свердловини складає 2122 м. Спосіб буріння – роторний, комбіно-
ваний.

 Технічна альтернатива 1 Споруджування свердловини буде здійснюватися за допо-
могою бурового верстата на електричному приводі.

Технічна альтернатива 2 Споруджування свердловини може здійснюватись за до-
помогою бурового верстата на дизельному приводі, але в зв’язку із наявністю електро-
мережі необхідної потужності та враховуючи той факт, що робота бурового верстата на 
електричному приводі є екологічно безпечнішою, використання верстата на дизельному 
приводі не передбачається. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1 
Чернігівська область, Варвинський район, адміністративні межі Світличненської сіль-

ської ради. Розташування устя свердловини обумовлено оптимальними геологічними 
умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, 
територіальні альтернативи для яких відсутні.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення народногосподарського комплексу вуглеводневою сировиною, робо-

чими місцями, наповнення бюджету. В економічному відношенні райони, переважно сіль-
ськогосподарські. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галу-
зі, оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% рентної плати за 
користування надрами до районних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) від-
повідних природних ресурсів. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльно-
сті (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

Для споруджування свердловини № 280 Гнідинцівського родовища передбачається ви-
користання бурового верстата з електричним приводом. Свердловина розміщується на ра-
ніше виділеній земельній ділянці, загальною площею 2,62 га. Глибина свердловини 2122 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 
Майданчик під споруджування не знаходиться на землях природоохоронного при-

значення. Відстань до найближчої житлової забудови від джерел забруднення повинна 
складати не менше 300 м (згідно з ДСП 173-96), повинні дотримуватись обсяги та кон-
центрації дозволених викидів в атмосферне повітря від тимчасових джерел викидів, до-
тримання об’ємів видобування прісних вод в межах, дозволених дозволом на спеціальне 
водокористування. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ре-
сурсів та охорони надр.

 щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження відсутні через відсутність технічної альтернативи.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
На родовищі використовується закрита система збору, очищення, та повторного ви-

користання бурових розчинів, що відповідає сучасним вимогам. Наявність розроблених 

у встановленому порядку ПЛАСів, розробка та виконання комплексу технологічних, тех-
нічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи бурового 
устаткування. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного по-
вітря, та облік відходів з передачею їх спеціалізованим підприємствам. Персонал Вико-
навця проходить періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації обладнання, 
техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

щодо технічної альтернативи 2 
Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність 

технічної альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 1 
Планована діяльність знаходиться в межах відводу землі на територіях, погоджених у 

встановленому порядку.
щодо територіальної альтернативи 2 
Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність 

територіальної альтернативи.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
 щодо технічної альтернативи 1 
- Вплив на атмосферне повітря обмежується короткочасними забруднювачами по-

вітря: при зварювальних роботах, роботі допоміжного обладнання. Перевищень ГДК за-
бруднюючих речовин на межі СЗЗ та житлової забудови не очікується.

- Вплив на рельєф, ґрунти, ландшафт, рослинний і тваринний світ. Основні фактори 
впливу – це виділення певних площ землі для промислового користування, тимчасове 
відведення земель під будівництво, порушення ґрунтово-рослинного шару під час про-
ведення будівельних робіт. Зазначені фактори можуть сприяти чи бути потенційними за-
бруднювачами ґрунтів.

- Вплив на водні ресурси району планованої діяльності. Значний техногенний вплив 
на поверхневі та підземні води можливий в разі порушення технологічних процесів чи 
можливих наслідків аварійних ситуацій. Аварійні ситуації можуть виражатись в порушенні 
герметичності трубопроводів чи герметичності колон експлуатаційних свердловин. Вра-
ховуючи наявне обладнання, організацію належного контролю його технічного стану, ві-
рогідність негативного впливу на водні ресурси від планованої діяльності мінімальна.

щодо технічної альтернативи 2 
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність тех-

нічної альтернативи.
 щодо територіальної альтернативи 1 
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах виділеної 

земельної ділянки а саме – при експлуатації машин, механізмів, бурового та іншого об-
ладнання.

Споруджування свердловини здійснюється тільки в межах відведеної земельної ді-
лянки.

щодо територіальної альтернативи 2 
Відсутня через відсутність територіальної альтернативи.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля

Глибоке буріння відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля пункт 1, ч. 3. ст. 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також со-

ціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат, передбачається 
виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз 
концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забу-
дови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що пе-
редбачає:

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 господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під  час громадського обговорення, під час здійснення процедури  оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльно-
сті на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту із 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 заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-

ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваженння і пропо-
зицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропози-
ції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Отримання документа дозвільного характеру чи іншого акта органу державної 
влади чи органу місцевого самоврядування для провадження планованої діяльності 
не потребує. Відповідно частини 3 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість прова-
дження планованої діяльності, вважається рішенням про провадження планованої ді-
яльності.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, обся-

гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської 
обласної державної адміністрації: пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 77-44-88,

e-mail: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.   
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