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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Зберігання рідких паливно-мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних

метрів на складі за адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові
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 № 20192282973.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки

впливу на ДОВКІЛЛЯ.

Планована діяльність: «Зберігання рідких паливно-мастильних
матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по вул.
Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області».

3. Назва суб' єкта господарювання.
Приватне акціонерне товариство «Млибор».
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 3 Закону).

Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
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впливу на довкілля відповідно до абзацу 2 пункту 4 частини 3 статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля».

5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним
органом документів про плановану діяльність на вебсайтах 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 вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 01 березня 2019 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності щодо зберігання рідких паливно
мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по
вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області (далі - звіт з ОВД)
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 20 вересня 2019 року.

5 .3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на
вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу
з оцінки впливу на довкілля 20 вересня 2019 року.

6. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з
. .

ОЦІНКИ впливу на довкілля:
6 .1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах

«Семь дней» від 28 лютого 2019 року No 9 (903) та «Чернігівський вісник» від
28 лютого 2019 року № 9 (1711 ), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Семь дней» від 19 вересня 2019 року № 38 (932) та
«Чернігівський вісник» від 19 вересня 2019 року № 38 (1740), копії яких
додаються до цього звіту.

6.3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
28 лютого 2019 року розміщено на офіційних дошках оголошень в
адмінбудівлях Чернігівської міської ради, ТОВ «Чернігівська індустріальна
молочна компанія» та на прохідній ПрАТ «Млибор» (підтвердженням факту
оприлюднення є акти та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
19 вересня 2019 року розміщено на офіційних дошках оголошень адмінбудівлі
ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» та на прохідній ПрАТ
«Млибор» (підтвердженням факту оприлюднення є акти та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд
. . . .

громадськості, розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 20 вересня 2019 року розміщено в приміщенні

. . .
уповноваженого територтального органу з ОЦІНКИ впливу на довкшля.

6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної
. .. . ..адмцпстраливно-теригоріальпоі одиниці, що може зазнати впливу планованої

. .
діяльносп:
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Звіт з ОВД з 19 липня 2019 року розміщено в приміщенні
адмінбудівлях Чернігівської міської ради за адресою: вул. Магістратська,
буд. 7, каб. 21, м. Чернігів, Чернігівська область, ТОВ «Чернігівська
індустріальна молочна компанія» за адресою: вул. Елеваторна, буд. 1, каб. 2.4,
м. Чернігів, 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 ошнки впливу на довкшля
зауваження і пропозиції від громадськості не надходили.

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
01 березня 2019 року по 29 березня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з
20 вересня 2019 року по 25 жовтня 2019 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,... . . .пропозицц 1 зауваження від громадськості до уповноваженого
. . .

територіального органу з ошнки впливу на довкшля не надходили.
На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з

ОВД планованої діяльності заплановане на 08 жовтня 2019 року в конференц
залі адмінбудівлі ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» за
адресою: вул. Елеваторна, буд. 1, м. Чернігів, Чернігівська область,
громадськість не з' явилась, про що складено акт про неявку представників
громадськості.

10.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості,
отриманих протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.

№ Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), Зміст Інформація про розгляд*
№ а також найменування (для юридичних осіб) зауваження чи
п/п особи, що подає зауваження і пропозиції пропозиції

- - - -

* Письмові зауваження і пропозиції, що надійшли протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під
час громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким
чином враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення).

11. 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.

12. Додатки (викопіювання) на 22 аркушах :
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього
звіту;
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12.2 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;

12.3. Акт пр<?_ неявку представників громадськості під час проведення
громадських слухань у процесі оцінки впливу на ~овкілля.

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

Сергій КУЗНЕЦОВ
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
природних ресурсш

...екологи та
Чернігівської

облдержадмін істрації
(керівник уповноваженого територіального органу)

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

Яна Жовтовата 67-79-14
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»
код згідно з ЄДРПОУ 14226133

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

1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адоеса: 14026, Чернігівська область, м.

Чернігів, вул. Еnеваторна, буд. 1
2. Планована діяльність, їі харвктеристика, тех

нічні альтернатив. (Суб'єкт господарювання має
право розглядати більше технічних та територіальних
альтернатив.).

2.1 Планована діяльність, їіхарактерисn,,ка.
Зберігання ріцких паливно-мастильних матерале

об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адзесою по вул.
Еnеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області.

Технічнаальтернатива 1.
Зберігання ріцких паливно-мастильних матерала

планується здійснювати в складі ПММ загальною пло
щею 1471 м2. На складі розміщуються сім існуючих на
земних горизонтальних ємностей 50 м3 кожний, шість
з яких призначені дпя зберігання дизельноrс.,альноrо,
одна - дпя зберігання бензину. Відпуск палива відбу
ватиметься через дві нові паливороздавальні колонки,
одна з яких марки «NOVA» -1 КЕД-50-0,25 на дві точки
відпуску продуктивнісnо 45 л/хвилину кожна, призначена
дпя одночасного відпуску бензину та дизельного палива
в баки автомобільного транспорту, інша марки «NOVA»-
1 KEД-100-0,25 продуктивнісnо 80 л/хвилину, призначе
на дпя відпускудизельного палива в бак тепловозу.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2 розглянута можли

вість вlдновлення роботи двох існуючих паливорозда
вальних колонок марки ТРК Нара 27М1С. Постачання
палива до паливороздавальних колонок здійснювати
меться зсеми існуючих наземних резервуарів ПММ. Вра
ховуючи технічну застарілість і зношеність існуючого
обладнання, вlдновлення та ремонт існуючих паливороз
давальних колонок є недоujльним. Крім того, експлуата
ція вlдновлених існуючих паливороздавальних колонок
не спринтиме зменшенню википів в атмосферне повітря
вуглеводнів, у порівняні з сучасним паливо роздаваль
ним устаткуванням.

З. Місце провадження планованоїдіяльності, те
риторіальні альтернативи.

Місце провадження планованоїдіяльності: територі
альна альтернатива 1.

14026, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Еnеваторна,
буд. 1., в межах промислового майданчика ПрАТ «МЛИ
БОР», розташованого на земельній ділянці загальнсю
площею 15,3085 га, наданій у постійне користування
згідно Державного акту на право постійного користуван
ня землею.

Місце провадження планованоїдіяльності: територі
альна альтернатива 2

Gанітарно-епlдеміологічні обмеження.
- обмеження мінімальних відстаней до житлової за

будови. Згідно вимог ДСП173-96 нормативна санітар
но-захисна зона дnя планованої виробничої діяльності
встановлюється в розмірі 100 метрів. Нормативна сані
тарно-захисна зона витримана.

щодо територіальноїальтернативи 2
Аналогічні наведенимдо територіальнсїальтернативи 1.
щодо територіальноїальтернативи З
АналогічнI наведенимдотериторіальнсїальтернативи 1
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист територіїза альтернативами:
щодо технічноїальтернативи 1
В якості екопого-нженерноі пlдготовки передбачаєть

ся експертне обстеження існуючих резервуарів зберіган
ня ПММ на герме1111Чність з метою запобігання втратам
нафтопродуктів через витоки та випаровування вуmе
воднів крізь нещільності.

В якості заходів захисту щодо технічної альтернативи
1 передбачається:

- використання герметизуючих елементів в процесі
підпуску нафтопродуктів в баки транспортних засобів
шляхом ущільнення місця з'єднання пістолета з горлови
ною баку спеціальною ущільнювальною шайбою з елас
тичного матеріалу;

- застосування швидкороз'ємних зливальних муфт
дозволяє забезпечити герметичне з'єднання зливноrо
пристрою з рукавом автомобільної цистерни;

- застосування паливороздавальних колонок із кла
паном зниження продуктивності наприкінці заданої дози
заправлення, що зменшує витоки ПММ майже на 50 %.

щqцо технічноїальтернативи2
Аналогічні до технічної альтернативи 1, за виключен

ням, що стосуються застосування паливороздавальних
колонок із клапаном зниження продуктивності наприкінці
заданої дози заправлення. Існуючі паливо роздавальні
колонки не мають технічних пристроїв дnя реалізації да
ного заходу захисту вlдзабруднення.

щодо територіальноїальтернативи 1.
В якості заходів щодо захисту території

передбачається:
- влаштування системи збору дощових і талих вод,

встановлення нафтоуловлювача дnя очишення стічних
вод вlддомішок нафтопродуктів;

- ремонт асфальтобетонного покриття таулаштування
додаткового покриття місцях виконання зливних/налив
них операцій дnя захисту (рунту віа забруднення.

щодо територіальноїальтернативи 2
Аналоrічні дотериторіальної альтернативи 1
щодо теоитооіальноїальтеонативиЗ.

розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі. Виникнення надмірних концентрацій забруднюю
чих речовин в приземному шарі атмосфери внасгщок не
сприятливих метеорологічних умов не передбачається.

Водне середовище: господарсько-побутові стнн
води від життєдіяльності персоналу, зайнятого в вироб
ничому процесі, скидатимуться в існуючі каналізаційні
мережі, і далі надходитимуть на очищення на існуючі
очисні каналізаційні споруди м. Черніпв. Дощові та талі
води з території складу паливно-мастильних матеріалів
збиратимуться і вlдводитимуться у нафтовловлювач, П1с
ля очищення стічні води накопичуватимуться у збірному
колодязі, звщки використовуватиметься на поливання
території, та/або фільтруватимуться грунт.

Грунт: шкlдливих впливів за умови штатної ситуації
не передбачається. Для захисту (рунту від забруднення
передбачається в місцях виконання зливнихjналивних
операцій влаштування асфальтобетонноrо покриття та
організований відвід дощових і талих вод з поверхні по
криття на очищення від нафтопродуктів. Вlдходи діяльно
сті об'єкта планованої діяльності передаватимуться дnя
подальшої переробки та/або захоронення згідно з дого
ворами з організаціями, які мають право на поводження
з вlдходами.

Рослинний і тваринний світ; заповідні об'єкти: загю
вlдні об'єкти в районі розміщення об'єкта планованої
діяльності вlдсутні. Знесення зелених насаджень не
передбачається.

Навколишнє соціальне середовище (населення):
вплив на соціальне середовище в межах допустимих
значень. Максимальні очікувані рівні забруднення атмос
ферного повітря внаслlдок планованої виробничої ді
яльності не перевищуватимуть нормативних показників.
Рівень звуку на межі житлової забудови не перевищува
тиме допустимих значень 55 дБА в день та 45 дБА вночі.

Навколишнє техногенне середовище - на житло
во-цивільні, промислові об'єкти та інші елементи тех
ногенного середовища планова діяльність за умови до
тримання вимог протипожежної безпеки не впливатиме;
об'єкти навколишнього техногенного середовища не
здійснюватимуть негативного впливу на заплановану ви
робничу діяльність.

Внаслlдок настання надзвичайної ситуації джерелами
впливу є:

- викиди забруднюючих речовин, що надходитимуть в
атмосферне гювітря за рахунок вибуху/пожежі;

- фізичний вплив внаслlдок вибуху/пожежі ПММ;
- вlдходи, що створюватимуться внаслlдок ліквlдаuд

наслідків надзвичайної ситуації.
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11. Планований обсягдосліджень та рівень дета
лізацііінформації, що підлягає включеннюдо звіту з
оцінки впливу надовкімя

Відnовlдно до статті 6 Закону Украіни «Про оцнку
впливу надовкілля» з урахуванням сфер, джерел та видів
можливого впливу на довкілля.

12. Процедура щнки впливу на довкілля та мож
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність
може мати значний вnлив на довкілля і, О'Т)І(е, пlдлягає
оц~нці впливу на довкілля відnовlдно до Закону України
"Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкіл
ля - це процедура, що передбачає:

пlдготовку 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 інформац~ї, яку надає
суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під
час здійснення процедури оцінки транскордонного впли
ву, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого вис
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результа
ти аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі
шенні про провадження планованої діяльності, зазначе
ного у пункті 14 цього повlдомлення.

У висновку з оцінки впливу надовкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недо
пустимість провадження планованої діяльності та визна
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рі
шення про провадження планованоїдіяльності.

Процедура оцінки впливу надовкілля передбачає пра
во і можливості громадськості дnя участі у такій процеду
рі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослlджень та
рівня деталізації інформації, що підnягає включенню до
звіту з оцінки впливу надовкілля, атакож на ста.діі розmя
ду уповноваженим органом поданого суб'єктом госпо
дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати будь
які зауваження і пропозиціі до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
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14026, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Елеваторна,
буд. 1., в межах промислового майданчика ПрАТ «МЛИ
БОР», розташованого на земельній ділянці загальною
площею 15,3085 га, наданій у постійне користування
згідно Державного акту на право постійного користуван
ня землею.

Місце провадження планованоїдіяльності: територі
альна альтернатива 2

У якості територіальної альтернативи 2 розглядалося
розміщення складу паливно-мастильних матеріалів на
промисловому майданчику ус. Роіще Чернігівського ра
йону Чернігівської області. Однак, оглядтериторії на міс
цевості показав, що існуючі інженерні споруди та комуні
кації знаходяться у незадовільному стані та потребують
ремонту і модернізації. Крім того, суттєвим недоліком
територіальної альтернативи є відсутність залізничного
підводу до майданчика, що унеможливлює постачання
палива до складу залізничним транспортом та заправ
лення тепловозів.

Місце провадження планованоїдіяльності: територі
альна альтернатива З

У якості територіальної альтернативи 3 розmядалося
розміщення складу паливно-мастильних матеріалів на
промисловому майданчику у с. Шибиринівка Чернігів
ського району Чернігівської області. Однак при оmяді те
риторії на місцевості було виявлено недоліки, аналогічні
недолікам територіальної альтернативи 2.

4. Соціально-економічний вмив мановано1
діяnьносrі

Соціально-економічна направленість планованої
рjяльності спрямована на раціональне використан
ня фінансового ресурсу шляхом придбання палив
но-мастильних матеріалів для потреб спеціальної та
автотранспортної техніки підприємства за оптовими ці
нами, атакож приведення об'єкта підвищеної небезпеки,
яким є склад ПММ, на відповідністьрjючим нормативним
актам.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри ппанованоїдіяльносrі (потужність, дов
жина, моща, обсяг виробництва тощо)

Максимальний обсяг одночасного зберігання пали
во-мастильних матеріалів на скпаді 350 м3. Плановий
річний оборот паливно-мастильних матеріалів по складу
200 м3 бензину та 2000 м3 дизsльного палива.

6. Екологічні та інші обмеження мановано1діяль-
ності за альтернативами:

щодо технічноїальтернативи 1
Екологічні обмеження:
- обмеження обсягів і концентрації викирjв забрудню

ючих речовин у атмосферному повітрі;
- обмеження обсягів і концентрацій забруднюючих ре-

човин удощових і талих водах;
- обмеження обсягів утворення відхорjв.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
- обмеження граничнодопустимих концентрацій за

бруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі
санітарно-захисної зони та житлової забудови;

- обмеження рівнів шуму на межі житлової забудови.
Містобурjвні обмеження:
обмеження мінімальних відстаней між складом ПММ

та існуючими об'єктами;
обмеження протипожежних розривів.
щодо технічноїальтернативи2
Аналогічні наведеним до технічної альтернативи 1.
щодо територіальноїальтернативи 1

встановлення нафгоуповловача для очищення стічних
вод від домішок нафтопродуктів;

- ремонтасфальтобетонного покриття та улаштування
додаткового покриття місцях виконання зливних/налив
них операцій для захисту грунту від забруднення.

щодо територіалЬІ-Юіальтернативи2
Аналогічні до територіальної альтернативи 1
щодо територіалЬІ-ЮіальтернативиЗ.
Аналогічні до територіальної альтернативи 1
8. Сфера, джерела та види можливого вмиву,~а

довкілля:
щодо технічноїальтернативи 1
Сфери впливу- навколишнє природне і соціальне се

редовища. Соціальне середовище в частині персоналу,
зайнятого на виробничому майданчику. Компоненти на
вколишнього природного середовища можливого впли
ву- повітряне, водне середовища, грунт. Види можливо
го впливу: фізичний (акустичний) вплив, хімічний вплив.
Фізичний (акустичний) влив відбуватиметься на атмос
ферне повітря внаслідок роботи двигунів автотранспорт
ної та залізничної техніки. Хімічний вплив на атмосферу,
водне середовище і грунт відбуватиметься за рахунсж
присутності хімічних елементів у скларj викирjв забруд
нюючих речовин, стічних водахта відходах.

Джерелами хімічноrо впливу є:
- викиди забруднюючих речовин (газоподібних та пи

лових викирjв), що надходитимуть в атмосферне повітря
за рахунок:

роботи двигунів автотранспортної111 запізничної техніки;
виконання операцій зпиву/наливу нафтопродуктів;
- стічні води, які утворюються за рахунок:
атмосферних опадів, внаслідок чого утворюються дощові та

тат води;
життєдіяльності персоналу, задіяного в процесі виробничої

діяльності.
- відходи, які утворюються за рахунок:
очищення ємностей зберігання паливно-мастильних

матеріалів та уловлювача нафтоnродуктів від шламу;
життєрjяльності персоналу, зарjяного в процесі ви

робничої рjяльності, внаслідок чого утворюються тверці
побутові відходи.

щодо технічноїальтернативи2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл

ля щодо технічної альтернативи 2 аналогічні наведеним
до технічної альтернативи 1.

щодо територіальноїальтернативи 1
Сфери впливу - навколишнє природне, техногенне і

соціальне середовища. Соціальне середовище в части
ні населення, що проживає в районі розміщення об'єкта
планованої рjяльності та знаходиться в зоні впливу за
планованої рjяльності. Види можливого впливу: фізич
ний (акустичний) і хімічний впливи. Описи вирjв впливу
та джерел впливу на період впровадження планованоїрj
яльності аналогічні, наведеним дотехнічної альтернативи

Компоненти навколишнього природного середовища
можливого впливу - клімат і мікроклімат, повітряне, вод
не середовища, рослинний і тваринний св~

Клімат і мікрсжлімат: об'єкт планованої рjяльності не
здійснюватиме викид в атмосферне повітря інертних
газів, значної. кількості теплоти та вологи. В результа
ті запланованої виробничої рjяльності зміни клімаw та
мікроклімату в районі розміщення даного об'єкта не,
очікується.

Повітряне середовище: метеорологічні уr,,юви в 1,1ісці
розташування об'єкта планованої рjяльності. сприяють

Внаслідок настання надзвичайної ситуації джерелами
впливу є:

- викиди забруднюючих речовин, що надходитимуть в
атмосферне гювітря за рахунсж вибуху/пожеж~;

- фізичний вплив внаслідок вибуху/пожежі ПММ;
- відходи, що створюватимуться внаслідок ліквідації

наслідків надзвичайної ситуації.
Компоненти навколишнього природного середовища

можливого впливу:
повітряне середовище: Виникнення надмірних кон

центрацій забруднюючих речовин в приземному шарі
атмосфери внаслідок гюжежі можливе, однак матиме
короткостроковий локальний характер та сгюстеріга
тиметься виключно в межах зони розповсюдження цих
речовин.

грунт: шкідливих впливів за умови передачі відхорjв,
що створюватимуться внаслідок ліквідації наслідків над
звичайної сюуації, на переробку та/або захороненню на
полігоні твердих побутових не відбуватиметься.

навколишнє соціальне та техногенне середовища:
Внаслідок фізичного впливу рарjуси зони можливих
зруйнувань, аварійні зони ураження вибуховою хвилею,
тепловим навантаженням при пожежі розповсюджува
тиметься на об'єкти техногенного середовища. В ре
зультаті дії факторів небезпечного впливу можливі тяжкі
наслідки - людські жертви із числа персоналу, зарjяного
на об'єкті, і матеріальні збитки.

щодо територіальноїальтернативи2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл

ля щодо територіальної альтернативи 2 аналогічні наве
деним щодо територіальної альтернативи 1, крім водно
го середовища.

Господарсько-побутові стічні води від життєрjяльності
персоналу, зайнятого в процесі виробничої рjяльності,
відводитимуться у вигріб. Дощові та талі води з території
складу паливно-мастильних матеріалів збиратимуться
для очищення, та після очищення від нафтопродуктів від
водитимуться у фільтраційні колодязі.

щодо територіальноїальтернативи З
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл

ля щодо територіальної альтернативи З аналогічні наве
деним щодо територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованоїдіяnьнос1і до першоїчи
друго~ категорії видів діяльнос1і та об'єктів, які мо
жуть мати значний вмив на довкімя та підлягають
оцінці вмиву на довкімя (зазначити відповідний
пункт і частину етапі З Закону Укра1ни "Про оцінку
вмиву на довкімя"

Планована рjяльність належить до другої категорії ви
рjв рjяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, відпо
відно до статті 3, пункту 3, підпункту 4, абзацу 2 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від
23 травня 2017 року (поверхневе та підземне зберігання
викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500
квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або
газогюрjбних) 15 Кубічних метрів і більше).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного вмиву на довкімя (в тому числі
наявність значного негативного транскордонного
впливу надовкімя та перелікдержав, довкімя яких
може зазнати значного негативного транскордон
ного вмиву (зачеменихдержав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля відсутні.

ду уповноваженим.органом поданого суб'єктом· госпо
дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з ОЦІНКИ
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати бущ,
які зауваження і пропозиЦІї до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої рjяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько
го обговорення.

1 З. Громадське обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до :звпу з оцінки вмиву на довкімя

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноважено
му органу, зазначеному у пункті 15 цього гювідомлення,
зауваження і прогюзицй до планованої рjяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформаЦІЇ, що підлягає
включеннюдо звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла
нованої рjяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом
лення). Це значно спростить процес реєстрайта розmя
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту госгюда
рювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман
ня). Особи, що надають зауваження і пропозицй, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо
налt1іих даних. Суб'єкт господарювання під час підго
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний вра
хувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано
відхилити зауваження і грогюзицй громадськості, надані
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформац~ї, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу надовкілля. Детальна інформація
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про прова
дження даної планованоїрjяльності буде:

- документ дозвільного характеру у сфері господар
ської рjяльності згідно ЗУ «Про Перелік документів доз
вільного характеру у сфері господарської рjяльності»
(Відомості Верховноі Ради Украіни (ВВР), 2011, № 47
ст.532), а саме Дозвіл на початок виконання робіт підви
щеної небезпеки та початок експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськосrі до
ппенованої діяльнос1і, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкімя, необхідно надси-
лати до: .

Департаменту еколопї та приро,Q,Них ресурсів Черні
гівської обласної державної адміністрац~ї, розташовано
го за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, тел.
(0462) 67-48-72, електрона адреса: deko_JXJst@cg.gov.
ua, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна.

Голова правління ПрАТ «МЛИБОР»
О.М. Хоменко
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з ОЦІНКИ вnnиву на ДОВКІПЛЯ,
не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої nіяпьності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки вnпиву на довкілля,

для паперової верс1ї зазначається
суб'єктом господарювання)

(Г •

ПОВІДОМЛЕННЯ
про пnановану діяnьність, яка підлягає оцінці вnnиву на довкmля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО .млиБОР,,
код згідно з ЄДРПОУ 14226133,

інформує про намір провадити пnановану шяпьннпь та оцінку її вппиву на повкшпя.
1. Інформація про суб'єхт госnодарюванн•.
Юридична адреса: 14026, Чернігівська обnасть, м. Чернігів, вуn. Елеваторна, буд. 1.
2. Планована діяльність, ТТ характеристика, технічн1 альтернативи'.
2.1 Планована дІяпьнІсть, ТТ характернстмка.
Зберігання рідких паливно-мастиnьних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за

адресою: вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області.
Технічна альгернатива 1.
Збериання рідких паливно-мастильних матеріалів планується здійснювати в складі ПММ

загальною площею 1471 м'. На склад, розміщуються сім існуючих наземних горизонтальних
ємностей 50 м' кожний, шість з nких nризначен, для зберігання дизельного пального, одна - для
зберігання бензину. Відпуск nаnьного відбуватиметьсn через дві нов, nаливороздавальні колонки.
одна з яках марки •NOVA»-1 КЕд-50-0,25 на дві точки відпуску продуктивністю 45 п/хвилину кожна,
призначена для одночасного відпуску бензину та дизельного пального в баки автомобільного
транспорту, інша марки ,NOVA•-1 КЕД-100-0,25 продуктивністю 80 л/хвилину, призначена дл•
ВІДnуску дизеnьноrо пального в бак тепловозу.

Технічна альтернатива 2.
Як технічна альтернатива 2_ розгпянута можливість вшновпеннв роботи двох існуючих паливо

роздаваnьних колонок марки •ТРК Нара 27М1С•. Постачання пального до nаливороздавальних
колонок здійснюватиметься з семи існуючих наземних резервуарів ПММ. Враховуючи техн,чну
застарілість, зношеність існуючого обпаананнв, відновлення та ремонт існуючих nаливороздаваль
них колонок є недоцільним Крім того, ексnnуатація відновлених існуючих nаливороздавальних
колонок не сприятиме зменшенню викидів в атмосферне повітря вугпевоцн.в, у порівняні з
сучасним паливороздавальним устат~ванням.

З. Місце провадження плановано, діяльності, термторІальнІ альтернатмвм.
Місце провадження планованоїдіяпьносп: територ,альна альтернатива 1
14026, Чернігівська обл" м. Чернігів, вул. Елеваторна, буд. 1, в межах промислового маіідан·

чика neAT «МЛИБОР», розташованого на земельн,й ділnнці загальною площею 15,3085 га, надан,й
у постійне користування згідно з Державним актом на право поспаного користування землею.

Місце провадження планованоїдіяльності: територіальна альтернатива 2
Як територіальна альтернатива 2 розглядалося розміщення складу паливно-мастильних

матеріалів на промисловому майданчику у с. Роіще черншвського району Чернігівської області.
Однак огляд території на мюцввосп показав, що існуючі інженерні споруди та комун,кац,1 перебу
вають у _незадо,еільному стан, тапотребуоть р_емонrу, модернізації Кеім того, суттєвим недоліком
теритоиапьноі альтернативи є вщсутність зашанвчного п1дводу до маиданчика. що унеможливлює
постачання палива до складу залізничним транспортом та заправлення тепловозів.

Місце провадження планованоїдіяпьності: територіальна альтернатива З.
Як територіальна альтернатива З розглядалося розміщення скnаду паливно-мастильних

матеріалів на промисловому майданчику у с. Шибиринівка Черніпвського району Черншвськоі
області .. Одна~ при огляд, території на місцевості було виявлено недоліки, аналог,чні недолікам
тервторіально: альтернативи 2.

4. СоцІаnьно-економічниіі вплмв планованої діяльності.
Соціально-економічна направленість планованої діяльності спрямована на раціональне

використан_ня фінансового ресуесу шляхом придбання паливно-мастильних матеріал,в для потреб

g~~є':'~~~~и~е~в;р;~g;~~~щн~~ит~х~~:Л:дR~и~~;~~~п~ві~~Іg::;;дt":~иноар~~~~~н':fхи:~1:ння
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої дІ•nьностІ

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Максимальний обсяг олночасного зберігання паливно-мастильних матеріалів на складі 350 м3.

Плановий річний оборот паJ1ивно-мастильних матеріалів по складу 200 м' бензину та 2000 м'
дизельного палива.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аnьтернатмвами:
щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні обмеження:
• обмеження обсягів , концентрації вякишв забруднюючих речовин у атмосферному повпрі;
- обмеження обсягів і концентрацій забруднюІОЧих речовин у дощових і талих водах,
- обмеження обсягів утворення відходів.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
• обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному

повітрі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови;
• обмеження рівнів шуму на межі житлової забудови.
Містобудівні обмеження:
обмеження мінімальних відстаней між складом ПММ та існуючими об'єктами;
обмеження протипожежних розривів.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічні наведеним до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
• обмеження мінімальних відстаней до житлової забудови. Згідно з вимогами ДСП173-96

нормативна санітарно-захисна зона для планованої виробничої діяльності встановлюється в
розмірі 1 ОО метрів. Нормативна санітарно-захисна зона витримана.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічні наведеним до територіальної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи З.
Аналогічні наведеним до територіальної альтернативи 1.
7. Необхідна еколого-Інженерна підготовка і захист території за аnьтернатмвамм:

1 • Суб'm rосnОДІрnаНІІІ мас npaao~ М-~ та тepirra,luwlllr
апьтер_натмв. - · --

- використання герметизуючих елеменпв в процес, ПІДпуску нафтопропукпв в оаки транс
портних засобів шляхом ущільнення місця з'єднання пістолета з горловиною баку спеціальною
ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу;

• застосування швидкороз'ємних зливальних муфт дозволяє забезпечити герметичне з'єднання
зливного пристрою з рукавом автомобільної цистерни;

• засюсуваннв паливороздавальних колонок із клапаном зниження продуктивності наприкінці
заданої дози заправлення, що :!меншує витоки ПММ майже на 50%.

Щодо технічної альтернативн 2.
Аналогічні до технічної альтернативи 1, за виключенням, що стосуються застосування паливо

роздавальних колонок із клапаном знижекня продуктивності наприкінці заданої дози заправлення.
Існуючі лаливороздавальні колонки не мають технічних пристроїв для реалізації даного заходу
захисту від забруднення.

Щодо тернторіальноі альтернативи 1.
Як заходи щодо захисту терІІІ'Орії передбачається:
• влаштування системи збору дощових і талих вод, встановлення нафтовловлювача для

очищення стічних вод від аомввок нафтопродуктів;
- ремонт асфальтобетонного покриття та улаштування додаткового покриття у мюцвх виконання

зливних/наливних операцій для захисту грунту від забруднення.
Щодо тернтор1альноі апьтернатнви 2

Аналопчні до тврвторіальнш альтернативи 1
Щодо тернторіальноі альтернатнвн З.

Аналогічні до територіальної альтернативи 1.
8. Сфера, джерела та вмд• можлмвого аллмву на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Сфери впливу- навколишнє природне , сошапьне середовища. Сошаяьне середовище в частині

персоналу, зайнятого на виробничому майданчику. Компоненти навколишнього природного
середовища можливого впливу - повітряне, водне середовища, грунт. Види можливого впливу:
фізичний (акустичний) вплив, х1мічнии вплив. Ф1зичний (акустичний) влив відбуватиметься на
атмосферне повпря внаслідок роботи двигунів автотранспортної та залізничної техніки Хімічний
вплив на атмосферу, водне середовище I Грунт відбуватиметься за рахунок присутності хімічних
елементів у складі викидів забруднюІОЧих речовин, стічних водах та відходах.

Джерелами Хімічного впливу є.
· викиди забруднюючих речовин (газоподібних та пилових викидів), що надходитимуть в

атмосферне повітря за рахунок·
- роботи двигунів автотранспортної та залізничної техніки;
- виконання олерац,й зливу/наливу нафтопропукпв:
- стічні води, як, утворюються за рахунок:
- атмосферних опашв, внаслідок чого утворюються дощові та талі води;
- життєдіяльності персоналу, аашвнсго в процес, виробничої швпьносп.
- в1.11ходи, які угвороотьсв за рахунок:
- очищення ємностей зберігання паливно-мастильних матеріал,в та уловлювача нафтопроцукпв

від шламу;
- життєдіяльності персоналу, зашвного в процесі виробничої діяльності. внаслшок чого

утворюються тверд, побутові відходи.
щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на аовкшля щодо технічної альтернативи 2

аналогічні наведеним до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Сфери впливу - навколишнє природне, техногенне і сошапьне середовища. сошапьнв

середовище в частині населення, що проживає в районі розміщення об'єкта планованої діяльності
та знаходиться в зоні впливу запланованої діяльності. Види можливого впливу: фізичний і хімічний
впливи. Описи видів впливу та джерел впливу на період впровадження планованої діяльності
аналогічн,. наведеним до технічної альтернативи 1

Компоненти навколишнього природного середовища можливого впливу.
кл1мат 1 мікроклімат: об'єкт планованої діяльності не зnійсн~оватиме викид в атмосферне

повітря інертних газів, значної кількоєті теплоти та вологи. В результаті запланованої виробничої
діяльності зміни клімату та мікроклімату в районі розміщення даного об'єкта не оч1кується.

повітряне середовище: метеорологічні умови в місці розташування об'єкта планованої
шяпьносп сприяють розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Виникнення
надм1рних концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери внаслідок
несприятливих метеорологічних умов не передбачається.

водне середовище: господарсько-побутові спчні води від життєдіяльності персоналу, зайнятого
в виробничому процесі, скидатимуться в існуючі каналізаційні мережі, і далі надходитимуть на
очищення на ,снуючі очисні каналізаційні споруди м. Чернігів. Дощов, та талі води з території
складу паливно-мастильних матеріалів збиратимуться і відводитимуться у нафтовловлювач, Після
очищеннп стічні води накопичуватимуться у збірному колодязі, звідки використовуватиметься на
поливання території, та/або фільтруватимуться грунт.

грунт: шх,дливих впливів за умови штатної ситуації не переабачається. Для захисту Грунту
від забруднення передбачається в місцях виконання зливних/наливних операцій влаштування
асфальтобетонното покриття та організований відвід дощових і талих вод з поверхні покриття на
очищення від нафтопродуктів. Відходи діяльності об'єкта планованої діяльності передаватимуться
для подальшої переробки та/або захоронення згідно з договорами з організаціями, які мають право
на поводження з відходами.

рослинний і тваринний світ, заповщні об'єкти: заповідн, об'єкти в районі розміщення об'єкта
планованої шяпьносп відсутн,. Знесення зелених насаджень не передбачається.

навколишнє соціальне середовище (населення): вплив на соціальне середовище в межах
допустимих значень. Максимальні очікувані рівні забруднення атмосферного повітря внаслідок
планованої виробничої діяльності не перевищуватимуть нормативних nоказник,в. Рівень звуку на
межі житлової забудови не перевищуватиме допустимих значень 55 дБА в день та 45 дБА вночі.

навколишнє техногенне середовище - на жвтпово-цввшьні, промислові об'єкти та інші елементи
техногенного середовища планова діяльність за умови дотримання вимог протипожежної безпеки
не впливатиме; об'єкти навколишнього техногенного середовища не здійснюватимуть негативного
впливу на заплановану виробничу шяпьн.сть.

Внаслідок настання надзвичайної ситуації джерелами впливу є:
- викиди забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне повітря за рахунок виб'f'І!j/

пожежі;
- фізичний вплив внаспідqк виб'f'І!j/nожежі ПМ_М: _ . . _ _ _
- вшхоая що створюватимуться внаслшок ЛІКВІДацІІ насЛІДКІВ надзвичаино, ситуаци.
Компоненти навколишнього пр~родного середовища можливого впливу:
повітряне середовище: Виникнення надмірних концентрацій забруднк,ючих речовин в при

земному шарі атмосфери внаслідок пожежі можливе, однак матиме короткостроковий локальний
характер та слостерігатиметьоо ввкпочяо в межах зони розповсюдження цих речовин.

пожеж, розловсюджуватиметьсn на об'єкти техногенного середовища. В результат, дІї фактор11
небезпечного впливу можливі тяжкі наслідки - людські жертви із числа персоналу, вашяного на
об'єкті, і матеріальні збитки.

щодо територіальної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на повкшпя щодо територіальної альтернативи 2

аналопчні наведеним щодо територіальної альтернативи 1, кр,м водного середовища.
Господарсько-побутові стічні води від життєдіяльності персоналу, зайнятого в процес,

виробничої діяльності, відводитимуться у вигріб. Дощові та тапі води з території складу паливно
мастильних матеріалів збиратимутьсn для очищення, та піспв очищення від нафтопродуктів
відводитимуться у фільтраційні колодязі.

щодо територіальної альтернативи З
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо територіальної альтернативи З

аналогічні наведеним щодо територіальноі альтернативи 2.
9. Належність планованої дінn"ності до перwої чм другої к~теrорії вмдіе ді1tnьt1ості п1

об'єхтів, які можуть мати значниіі вппиа на до1кіnл• та nід,1RгаІОт. оцінці 1пли1у на до1кілл•
(зазначити відповідний пункт І частину етапі З Закону Україин "Про оцінку 1nn"y на довкілn•"

Планована діяльність належить до другої категорії вид,в діяльності та об'єктів, як, можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, вшповшно до стати З. пункту З,
підпункту 4, абзацу 2 Закону України «Про оцінку впливу на довк1лля• № 2059-VIII від 23 травня
2017 року (поверхневе та підз_емне зберігання викопного палива чи продукт,в іх переробки на
площ, 500 квадратних метрів , більше або об'ємом (для рідких або газопошбнвх) 15 кубічних
метрів і бшьше),

10. Наввнісгь підстав дл• здійсненн• оцінки транскордонного 1nлнву на до1кІnn• (1 тому
чисnі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкіnл• та перепік держав,
до1кІллн RКМІ може зазнати значного нвrатм1ноrо транскордонного впливу (зачеплених
держав)

Підстави для здійснення ошнки транскордонного впливу на цовмяпя вщсутн1.
11. Планованніі обс•r досліджен. та р11ен• деталізації інформації, що підл•гає включенню

до звіту з оцінки впливу на доахілл•
Відповідно_ до етапі б Закону Украіни -Про оцінку впливу на цовклля- з урахуван~ям сфер,

джерел та ВИДІВ можливого впливу на ДОВКІЛЛЯ.
12. Процедура оцінки впливу на довкілл• та можлнвості дл• участі в нІіі громадськості
Планована суб'єктом госполарованнв діяльність може маги значний вплив на цовкшпн ,, отже.

пщпнгає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Укра·,ни "Про оцінку впливу на довкілля'
Ошнка впливу на довкілля • це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оц,нки впливу на довк,лля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності,
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на ловкшпя, будь-якоі додатковоі

інформац,ї, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої вш громадськості
ЛІД час громадського обговорення, ПІД час здійснення процедури оцrнкн транскордонного впливу,
іншої інформаці,;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з ошнкв впливу на довкілля у рішенні про провадження пnанованоі
шяпьносп, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. .

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оц,нки впливу на
довкілля планованоі шяпьності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустим,сть проваджен
ня планованої ді811ьності та визначає екологічні умови її провадження

Забороняється розпочинати провадження планованої шяпьносп без оц,нки впливу на довк,пля
та отримання ряцення про провадження планованої швпьносгі.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості дnя
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
,нформації, що пшпягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду
уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оц,нки впливу на повкшпя

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на цовкшпя протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозвші
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої шяпьносп, а також взятв участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обrоворенн• обснту досліджень та рівня деталізації інформації, що підn•гає
включенню до звіту з оцінки впnнву на довкілл•

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

НадаІОЧи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оц,нку впливу
на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень і пропозицій

У разі отримання таких зауважень і пропозвшй громадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання lnротягом трьох робочих
днів з дня іх отримання). Особи, що надають зауваження I пропозиції, сво,м підписом засвідчують
свою згоду на обробку 1х персональних даних. Суб'єкт господарювання лід 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 цоспшжень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з ошнкв впливу на довкілля.

14. РІщення про провадження планованої діяльності
Відповідно до ааконопавства рішенням про провадження даної планованої шяпьносп буде·
• документ дозвільного характеру у сфері господарськоі діяльності згідно ЗУ -Про Перепік

документів дозвільного характеру у сфері господарської шяльность (Відомості Верховноі Ради
Украіни (ВВР), 2011, N' 47, ст.532), а саме Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки
та початок експлуатації (застосування) машин, механізм,в, устаткування підвищеної небезпеки

15. Усі заувU<ення , пропозиції громадськості до пnанованої діRnьності, обсяту досліджень
та рівня деталізації Інформації, що nідnягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілn•,
необхідно надснлат1 до:

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації,
розташованого за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, тел. (0462) 67-48-72, електрона
адреса: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна.

Голова правління ЛрАТ •МЛИБОР• О.М. Хоменко
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від ~7. О:?. /?019

Голові Чернігівської міської ради
Атрошенку Владиславу Анатолійовичу
Відділ звернень громадян Чернігівської
міської ради

Керуючись пунктом З статті 4 Закону України "Про оцінку впливу ~а

довкілля" . .просимо розмістити на дошці оголошень Органу місцевого

самоврядування Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці

впливу на довкілля ПрАТ "МЛИБОР".

Текст Повідомлення на 7 (семи) аркушах додається до даного листа.

Голова правління О.М. Хоменко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова правління

ПрАТ "МЛИБОР"

~JJ . __ ;(7. 7LQ-;М.Хоменко/

AKT№l

Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

м.Чернігів 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера Федюка Анатолія Івановича, інженера

з охорони праці та навколишнього середовища Шейн Тетяни Василівни та начальника відділу

економіки та праці Яловець Алли Миколаївни про те, що « ,1сР » 1М{)п,,.,оуО 2019 року на

дошці оголошень прохідної ПрАТ "МЛИБОР" було розміщено Повідомлення про плановану

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Зберігання рідких паливно-мастильних матеріалів

об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові

Чернігівської області».
'..

Акт складено у двох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для ПрАТ "МЛИБОР".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці

оголошень прохідної ПрАТ "МЛИБОР" на 1 (одному) аркуші.

Головний інженер ПрАТ "МЛИБОР"

Інженер
з охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ "МЛИБОР"

•

Начальник відділу економіки та праці ПрАТ "МЛИБОР"

'!!J!Z: ІА.І. Федюк/«:.р ,,?~/ ІТ.В. ШейнІ7дпис) ,А
Vfм..м. Яловець/

(підпис)



Додаток до Акта № 1 від « ~J> » иІ!.,,Юп-цуr.О

Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці оголошень прохідної ПрАТ "МЛИБОР"

2019 року

. , Головний інженер ПрАТ "МЛИБОР"~ /А.І. Федюк/
t(р(підпис

Інженер ;:/ ~ /г.B. Шейн/
з ОХОJХ>НИ праці та навколишнього середовища ПрАТ "МЛИБОР" ~

Начальник відділу економіки та праці ПрАТ "МЛИБОР" ~------/А.М. Яловець/
(підпис)



-
ТОВ "Чернігівська~,, .

омпанія"

ОВІ

~АТВЕРДЖЕНО

олова правління
ІрАТ "МЛИБОР"

АКТ№2

Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

м.Чернігів від <<д__>> иЧQ~ 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ПрАТ "МЛИБОР" Федюка Анатолія

Івановича, інженера з охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ "МЛИБОР" Шейн Тетяни

Василівни та інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна

компанія" Верьовки Алли Ярославни про те, що «df.f_» ,мо~ 2019 року на дошці оголошень

адмінбудівлі ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", яка територіально межує з Пр.АТ

"МЛ:ИБОР" було розміщено Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на

довкілля «Зберігання рідких паливно-мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за

адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного

середовища, другий - для ПрАТ "МЛИБОР", третій - для ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна

компанія".

Додаток № 1 до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці

оголошень адмінбудівлі ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія" на 1 (одному) аркуші.

Головний інженер ПрАТ "МЛИБОР" ..

Інженер
з охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ "МЛИБОР"

'Е? 1
?),_ rг.В. Шейп/

щпис)-
Інженер
з охорони навколишнього середовища ТОВ "Чернігівська
індустріальна молочна компанія"



Додаток до Акта №2 від «o!J' » vи,orn,o-z,o 2019 року

Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці оголошень адмінбудівлі ТОВ "Чернігівська індустріальна
молочна компанія", яка територіально межує з ПрАТ "МЛИБОР"

Головний інженер ПрАТ "МЛИБОР"

Інженер
з охорони навколишнього середовища ТОВ "ЧІМК"



ЕРДЖЕНО

АКТ№З
;..,·

Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

м.Чернігів 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера Федюка Анатолія Івановича, інженера

з охорони праці та навколишнього середовища Шейн Тетяни Василівни та начальника відділу

економіки та праці Яловець Алли Миколаївни про те, що «~» e.,t,f()/YЦ)·L-O 2019 року на

дошці оголошень в адмінбудівлі Чернігівської міської ради було розміщено Повідомлення про

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Зберігання рідких паливно-мастильних

матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові

Чернігівської області».

Акт складено у двох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для ПрАТ "МЛИБОР".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці

оголошень прохідної ПрАТ "МЛИБОР" на 1 (одному) аркуші.

Головний інженер ПрАТ "МЛИБОР"

Інженер
з охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ "МЛИБОР"

Начальник відділу економіки та праці ПрАТ "МЛИБОР"
(підпис)



Додаток до Акта №З від «~J?» (./4A-On--t.,O'v{) 2019 року
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність ррАТ «МЛИБОР», яка підлягає оцінці впливу на довкілля,

на дошці оголошень адмінбудівлі Чернігівської міської ради

ЧЕРНІПВСЬК .\
ІІ(ЬК'\ РЩ

..

Головний інженер ПрАТ»МЛИБОР»

Інженер з охорони праці та навколишнього середовища
ПрАТ»МЛИБОР»

_____ І

Начальник відділу економіки та праці ПрАТ»МЛИБОР» ~/А. М. Яловець/
(підпис)



Jl~JJllШI//Ш!l!IШ «Зепена Сqена» звертається за підтримкою В

., «JІесна» обіграла
«JІинамо» !
Заслужили три очки і ... автобус

єте піnь
на 1rtn,r.'1yнanrrи?
Іх можна отримати живими
грошима.

Палац урочистих noniй
без :~~r,imiнтy
На оновлення РАЦС
грошей нема



едете ее устранять.

Брешете. Газ дешевший на
25 %? Ніт. 6о транспортування
; розподілпишилисt1 на rакому
ж рівні без знижки. по факту
не більше 1·2-15%.

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
врахування зауважень і пропози
цій громадськості до планованої
діяльності.

1. Планована діяльність
Зберігання рідких палив-

но-мастильних матеріалів плану
ється здійснювати на складі ПММ
загальною площею 1471 м2. На
складі розміщуються вісім існу
ючих наземних горизонтальних
ємностей, шість з яких призна
чені для зберігання дизельного
пального по 50 мЗ кожна, одна -
для зберігання бензину об'ємом
50 мЗ та одна об'ємом 6 мЗ для
зберігання дизельного папьного.
Відпуск палива відбуватиметься
через три нові паливороздаваль
ні колонки, одна з яких марки
«NOVA» -1 КЕД-50-0,25 на дві точ
ки відпуску продуктивністю 45 л/
хвилину кожна, призначена для
одночасного відпуску бензину та
дизельного палива в баки автомо

-більного транспорту, друга марки
«NOVA»-1КЕД-100-0,25 продук
тивністю 80 л/хвилину, призначе
на для відпуску дизельного пали
ва в бак тепловозу, третя колонка
марки -Нара 5012» продуктивніс
тю 50 л/хвилину, призначена для
заправлення дизельних наванта-

"жувачів та генераторів.

кодекса Украиньі. Она предусма
тривает наказание в виде ограни
чения свободьі на срок от 4 до 5
лет или лишение свободьі на срок
от 4 до 7 лет. Все будет решаться
в суде.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

2. Суб'єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «МЛИБОР», код
ЄДРПОУ 14226133

В межах промислового май
данчика ПрАТ «МЛИБОР» по вул.
Елеваторна, будинок 1 ум. Черні
гові Чернігівської області.

З. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення

Департамент екології та при
родних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації.
Адреса: 14000, м. Чернігів, про
спект Миру, 14, контактна особа
Кузнецов Сергій Олексійович, тел./
факс (0462) 67-79-14, електрона
адреса: deko_post@cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рі
шення про провадження пла
нованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства
рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде Доз
віл на початок виконання робіт
підвищеної небезпеки та поча
ток експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, який ви
дається- органом виконавчої вла
ди, що реалізує державну політи
ку у сфері охорони праці.

5. Сrроки, тривалістьта порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки вмиву на довкіпля, включа
ючи інформацію про час і місце усіх
заманованихrромадськихслухань

Потому что зто юридически не совсем велодорожки. Зто просто отрезки, не обьединенньіе в одну си
стему. Когда пазл из отдепьньіх участков со временем сложится (а обустраиваются «красньіе зоньі» по мере
реконструкции тротуаров и дорог), тогда будут установлень соответствующие знаки. Если сделать знаки
сейчас - то там, где есть официальная (обозначенная) велодорожка, будет запрещено вьіезжагь на вело
сипеде на проезжую часть. А без такого вьіезда далеко в Чернигове по отдельньім участкам велодорожек
вьі не уедете.

Тривалість громадського об
говорення становить 25 робочих
днів з моменту офіційного опу
блікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошен
ня) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб'єктом
господарювання, що передаєть
ся 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 плано
ваної 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:

8 жовтня 2019 року о 11.00 го
дині за адресою: м. Чернігів, вул.
Елеваторна, 1, на З-му поверсі в
конференц-залі адмінбудівлі ТОВ
"Чернігівська індустріальна мо
лочна компанія" (кабінет З.З)

Громадські qлухання (другі) не
заплановані.

6. Уповноважений цен-
тральний орган або уповнова
жений територіальний орган,

що забезпечує доступ до зві
ту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації
щодо планованоїдіяльності

Департамент екології та при
родних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації.
Адреса: 14000, м. Чернігів, про
спект Миру, 14, контактна особа
Кузнецов Сергій Олексійович,
теп.уфакс (0462) 67-79-14, елек
трона адреса: deko_post@cg.gov.
ua. Реєстраційна справа на сайті
Департаменту екології та при
родних ресурсів знаходиться ni,tt
пунктом 41 за посиланням http://
eco.cg.gov.ua/index.php. Реєстр
з ОВД за посиланням http://eia.
menr. gov. ua/places/view/2973.

7. Уповноважений цен-
тральний орган або уповнова
жений територіальний орган,
до якого надаються зауважен
ня і пропозиції, та строки на
дання зауважень і пропозицій

Департамент екології та при
родних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації.
Адреса: 14000, м. Чернігів, про
спект Миру, 14, контактна особа
Кузнецов Сергій Олексійович, тел./
факс (0462) 67-79-14, електрона
адреса: deko_post@cg.gov.ua.

Зауваження і пропозиції при
ймаються протягом усього стро
ку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформа
ція щодо пяенованоїціяльності

Звіт з оцінки впливу на довкіл
ля планованої діяльності на 245
аркушах.

9. Місце (місця) розміщен
ня 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 громадськість
може ознайомитися ;з ними.

Чернігівська міська рада.
Адреса: 14000 м. Чернігів, вул.
Магістратська, 7, каб. 21, контак
тна особа - головний спеціаліст
Організаційного відділу Чернігів
ської міської ради Дука Валерій
Миколайович, (0462) 67-62-57, з
19 вересня 2019 року.

ТОВ "Чернігівська індустріаль
на молочна компанія". Адреса:
14026 м. Черніпв, вул. Елеватор
на, 1, каб. 2.4, контактна особа -
Інженер з охорони навколишньо
го середовища ТОВ "Чернігівська
індустріальна молочна компанія"
Верьовка Алла Ярославна, (067)
434-52-40, з 19 вересня 2019
року.

ПрАТ "МЛИ БОР". Адреса:
14026 м. Чернігів, вул. Елеватор
на, 1, (через прохідну), контактна
особа - Головний інженер ПрАТ
"МЛИБОР" Федюк Анатолій Іва
нович, (04622) 5-82-66, з 19 ве
ресня 2019 року.

Голова правління
ПрАТ «МЛИБОР>>

О.М. Хоменко





2/ Рекла а, різне 19.09.2019

офіційно
Розпоряцженням гопови Ріпкинської РДА від 23.08.2019 № 230 зобов'язано Ріпкинську селищну раду розробити детальний

план території земепьної ділянки розташованої за межами населених пунктів Ріпкинської сепищноі ради, Ріпкинського району
Чернігівської області, з метою бушвнвцтва полігону твердих побутових відходів смт Ріпки та розпочато проuедуру стратегічної
екологічної оuінки. ·

На офіuійному веб-сайті Ріпкинської РДА розміщена заява про визначення обсягу СЕО при розробленні ДПТ (рубрика
галузева інформаuія - містобудування та архітектура).

(у Чернігові з 2000 року)
~ Після проведеної Світланою роботи у мене з'явився прибуток у бізнесі.
Вона поставила мені захист від заздрісників. Ношу ії амулет. Він допомагає
мені у житті, оберігає від розорення. Порятунок мого бізнесу - справа рук
Світлани.

ТВТІІІІа
~ Світлана врятувала від могили мого сина, який захоплювався спиртним:
Я вдячна за диво•.яке вона зроб_ила, позбавивши його цієї згубної звички.
Юра знову здоровий і щасливий. Иого прийняла у сім'ю дружина, сина знову
поважають у трудовому колективі. Я раніше не могла повірити, що лише одне
відвідування Світлани дасть такий результат.

3іСіерова Ніна ІВанІвна
~ Після розлучення стала самотньою, нікому не потрібною. Звернулася за
допомогою до Світлани, щоб знову бути у парі. Вона зняла з мене «віночок
безшлюбності», поставила захист від впливу колишньої свекрухи. Зараз А
знову одружена з чоловіком, який мене дуже любить і поважає.

Onьra
~ Місяць тому була на прийомі у Світлани. Просила врятувати сім'ю сина
від розлучення і впливу коханки. Світлана не розчарувала. І вже незабаром
у їхній сім'ї усе стало на свої місця. Невістка розповіла мені, що син зізнався
у зраді і дав слово, що це ніколи більше не повториться. Невістка простила
його, і зараз вони живуть душа в душу.

rавриnюк т. п.
~ Світлана заговорила мені талісман і провела обряд, після якого я розра
хувався з боргами. Тепер я нікому не винен. Дякую тобі, Світлано.

JІеонід Іванович
Світлана працює зrідно зі с, 42, 43 Господарськоrо кодексу України. Реєстраційне свідоцrво №522556

Індивідуальний поиИом з 10.00 по 14.00 за адресою:
Чернігів-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 вересня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 жовтня.
вул. Дмитра Самоквасова (вул. Стахановців), 8 (БК «Текстильник», р-н Шерстянки), їхати тролейбуса
ми №№ 4, 5, 7, зупинка «Музична фабрика»; маршрутка №25, зупинка «БК «Текстильник».
Тел. 093-85-97-098. Телефонувати з 17.00. по 18.00.

І лvк-севок озимь1й, І ПРОПАЮ

• офіqійно (даn, офіцііноrо опубпікуваННА
в Єдмному реєс:трі з оцінкм

вплмву на до1кілло (автоматмчно rенеруєтьсо проrрамнмм•
засобам• веденн• Реєс:тру, не зввначаетьеа суб'єктом

rосподарtованни)
20]92282973

(реа:трацііінмі номер спра1• про оцінку
впnоу на аовкіпn• поанованої дінльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обrовореннR зв1ту

3 оцінкм впл1111у на до1кіnnя
Повіnомлиємо про лочаток громадського обговорення звіту з

оцінки впливу на довкілля планованої цівльносп, зазначеної у пункті
1 цього оголошення, з метою ввявпеннв, збврання та врахуваннв
зауважень і лролозицій громадськості до планованої швпьносп.

1. Планована діильність
Зберігання р,дких лаливно-мастильних матеріалів лланується

здійснювати на склад, ПММ загальною площею 1471 м2 На складі
розміщуютьсR віс1м ,снуючих наземних горизонтальних ємностей.
шість з яких лризначвні цпя аберпаннв дизельного лального по
50 мз кожна, овна - длR зберпання бензину об'ємом 50 мз та
одна об'ємом 6 мз длR зберігання дизельного лального. Відпуск
палива в,дбуватиметьс• через три нові паливороздавальні колонки.
одна з иких марки •NOVA" -1 КЕд-50-0,25 на дв, точки в,дпуску
продукrиеністю 45 л/хвилину кожна. призначена для одночасного
в,длуску бензину та nизельного палива в баки автомобіпьного
транспорту, друга марки «NOVA•-1КЕд-100-0,25 продуктивністю
80 л/хвилину. лризначена дnя відпуску nизельного лалива в бак
тепловозу, третя колонка марки -нара 5012• продуктивністю 50 л/
хвилину, призначена ппв заправпення дизельних навантажувачів та
генераторів.

2. Суб'аrт rосподарtоааннк
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО •МЛИБОР", коа ЄДРПОУ

14226133
В межах промиспового майданчика ПрАТ «МЛИБОР" по вул.

Елеваторна, будинок 1 у м. Чернігові Чернігівської області.
З. Уповноважений орган, икміі забезпечує проведення

громадського обrовореннR
Делартамент екології та природних ресурсів Черншвської

обпаснш цержавноі адмін1страці1. Адреса: 14000, м. Чернігів.
проспект Миру, 14, контактна особа Кузнецов Сергій Олекийович,
тел./факс (0462) 67-7!t-14, електрона адреса: deko_J)ost~cg.gov.ua.

4. Процедура приінкття рішення про провадженнR планованої
діАn1tності та орган, який рсзгnя.аатмме резуnьтати оцінки впnмву
на довкілл•

Відповщно до законоаавствв рішенням про провадження цаної
лланованої швпьносп буде Дозвіл на початок ввконаннв робіт
лідвищеної небезпеки та лочаток ексллуатаці1 (застосування) машин,
механізмів, устаткування пшввщеної небезпеки, який видається
органом виконавчої влади, що реалізує державну пол,тику у сфері
охорони праці.

5. Строкм, тривалість n, порядок rромадськоrо обrоворення
звіту з оцінки впливу на довкіnли, включаючи інформацію про час
і місце усіх ааппаневанях громадських слухань

Трвеашсть громадського обговорення становить 25 робочих
днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зааначаєтьсв у назві оголошення) та наааннв громадськості поступу
ло звпу з оцінки влливу на довкіппа та іншої податково, інформацї1.

вваначеноі суб'єктом господаровання, що передається длR видачі
висновку з оцінки вллнву на аовкшпя.

Прот•гом усього строку громадського обrовореннR
громадськість має лраво лодавати будь-икі зауваженн• або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованоі діяльності. без
необхідності їх обгрунтування, ЗауваженнR та пропозвшї можуть
поааватвся в лисьмовій формі (у тому чмелі в електронному вмrлRді)
та усно лід час громадських слухань із внесенним до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані піспа встановленого строку,
не розrлядаютьсR.

Громадські слуханни (nерш1) відбудутьси·
8 жовтня 2019 року о 11.00 годині за аарессс: М. ЧерніГІВ, вул

Елеваторна. 1, на З-му поверсі в конференц-ааш адм1нбудівлі ТОВ
"Чернігівська індустріальна молочна компанія" (кабінет З.З)

Громадські слуханн• (другі) не залnановані.
6. Упо1но1аженміі центральнміі орган або уnовноважениі

тераторіальнмі орган, 1110 забеsпечує аоступ ао ,віту 3 оцінкм
вплмву на довкілля n, інwої доступної інформаціТ щодо планованої
ді ЯЛ ЬНОСТІ

Департамент екологи та природних ресурсів Черніпвсько,
обласної державноі аnміністрації Адреса: 14000, м Черніпв.
проспект Миру, 14, контактна особа Кузнецов Серr1й Олекс1йович,
тел./факс (0462) 67-79-14, електрона адреса: deko_post~cg.gov.ua
Рвестрашйна справа на сайті Департаменту еколоrі, та nрироnних
ресурсів знахоцвться під ,Іунктом 41 за посиланним http.//eco.
cg.gov.ua/index.php. Реєстр з ОВД за посипанням httpJ/e1a menr.gov.
ua/placesмew/2973

7. Уповноваженим центраnьнміі орган або упоеноеаженміі
термторіаnьнміі орган, до якого надаtотьс• sауваження і
проnоsмції, та строки надання заува11<ень і п~оnозмцііі

Департамент eкonori, та лриродних ресурс1в черншвськоі
обласної державної адміністрації. Адреса 14000, м. Чернше,
лросnект Миру, 14, контактна особа Кузнецов Серпи Оnексіііов11ч,
тел./факс (0462) 67-79-14, електрона адреса· deko_post@cg.gov.ua

Зауваження і пропозвци приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзац, другому пункту 5
цього оголошення.

8. Наявна екоnоrічна інформація щодо nnанаванаї діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілли плановано, шяпьнссп на 245

аркушах.
9. Місце (місця) розмІщенн• звіту 3 оцінка вnnмву на довкіnnк

та іншої додаткової Інформації (відмінне від nрмміщенно,
зазначеного у пункті 6 цього оrоnоwення), а n~кож час, з якого
rромааськіст~ може оsнаіомІІТ•с• з нмма.

Чернігівська м1ська рада. Адреса 14000 м Чернігів, вул
Магістратська, 7 каб. 21, контактна особа - rоловний спешапіст
Органваційного вinniny Черніпвськоі міської радм Дука Валер1й
Миколайович, (0462) 67-62-57, з 19 вересня 2019 року

ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна комnан1я". Адреса
14026 м. Чернігів. вул Елеваторна, 1, каб. 2.4, контактна особа
- Інженер з охорони навколишнього середовища ТОВ "черншвська
індустріальна молочна компанія" Верьовка Алла Ярославна, (067)
434-52-40, з 19 вересни 2019 року.

ПрАТ "МЛИБОР" Адреса. 14026 м. Чернігів, вул. Епеваторна,
1, (через прохщну), контактна особа - Головний інженер ПрАТ
"МЛИБОР" Фепок Анатолій Іванович, (04622) 5-82-66, з 19 вересни
2019 року.

Голова правління ПрАТ •МЛИБОР•
0.М. Хоменко

Терміново!
На постійну роботу
в м. Києві потрібні:
• ВОДЇЇ 88HTaJICHMX

автомобілів Volvo.
Без шкідливих звичок.
З/п договірна (висока).

Офіційне працевлаштування.
В разі необхідності житло надається.

только 1 J]ЕНЬ, 22 сентября, в 9.00.
HARVARDMEDICAL КИЕВ,
ЦЕНТР НЕМЕЦКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТРАНЯЮТ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
БЕЗ КРОВИ, ПРОКОЛА, БОЛИ,
только с гарантней н без рецнднвов
АДЕНОМЬІ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЬІ, КАМНИ В ПОЧКАХ,
ЖЕЛЧНОМ, МОЧЕВОМ ПУЗьtРЯХ, МИОМьt, ЗОБ, ОСТЕОПОРОЗ.
ПОЛИКИСТОЗ ПОЧЕК, ШУМ В ГОЛОВЕ, ПСОРИАЗ, САХАРНЬІЙ
ДИАБЕТ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, ТРОФЯЗВЬІ.

harvardmedical.com.ua
РЕЗУЛЬТАТЬІ ПРОВЕРЯТСЯ ПО УЗИ ДО И ПОСЛЕ.
n
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f'\ЕНЄДЖМЕНТ
КОМАНДА

ПРИ ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЛИБОР»
Поштова адреса: вул. Елеваторна, 1 м.'Чернігів, 14026, Україна
Тел.: (0462) 72 87 63, e-mail: office.mlybor@imcagro.com.ua
п/р № 26009010912402 в ПАТ «Альфа-банк» в м. Київ
МФО 300346, ідентифікаційний код юридичної особи: 14226133
www.imcagro.com.ua
№ ~ -tJ,f- t06 .,..lS-<f
від 4 ~- O!JSf.

Голові Чернігівської міської ради
Атрошенку Владиславу Анатолійовичу

. '

Керуючись частиною третьою статті 4 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 р. просимо розмістити на дошці
оголошень та офіційному сайті органу місцевого самоврядування Оголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності ПрАТ «МЛИБОР» «Зберігання рідких паливно-

-мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по вул.
Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області». Також просимо
забезпечити безперешкодний доступ зацікавленої громадськості до паперового
носія Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПрАТ «МЛИБОР».

До листа додаються:
1. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Зберігання рідких

паливно-мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за
адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області»
(реєстраційний номер справи 20192282973) в 1 (одному) екземплярі з додатками
на 245 аркушах.

2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля ПрАТ «МЛИБОР» (реєстраційний номер ggрави 20192282973) в 1
(одному) екземплярі на 2 (двох) аркушах.•

Голова правління О.М. Хоменко



. Хоменко

AKT№l

Про розміщення Оголошення
про початок громадського обговорення
на дошках оголошень

м.Чернігів від «_12_» вересня 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера Федюка Анатолія Івановича, інженера

з охорони праці та навколишнього середовища Шейн Тетяни Василівни та начальника віддшу

економіки та праці Яловець Алли Миколаївни про те, що « 19 » вересня 2019 року на дошці

оголошень прохідної ПрАТ "МЛИБОР" було розміщено Оголошення про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Зберігання рідких паливно

мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в. . -
м. Чернігові Чернігівської області».

Акт складено у двох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для ПрАТ "МЛИБОР".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на дошці оголошень прохідної ПрАТ "МЛИБОР" на 1

(одному) аркуші.

Головний інженер ПрАТ "МЛИБОР"

Інженер
з охорони праці та навколишнього середовища
ПрАТ "МЛИБОР"

Начальник відділу економіки та праці ПрАТ
"МЛИБОР" ..

~
/:,~ А.М. Яловець

(п пис)



Додаток до Акта № 1 від «_l.2_» вересня 2019 року

Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
на дошці оголошень прохідної І1рАТ «МЛИБОР»

Голова правління ПрАТ «МЛИБОР»
м.п.

Головний інженер ПрАТ «МЛИБОР»

Інженер з охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ «МЛИБОР»

Начальник відділу економіки та праці ПрАТ "МЛИБОР"
..

Т.В.Шейн

А.М. Яловець
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есня 2019 року

АКТ№2

Про розміщення Оголошення
про початок громадського обговорення
на дошках оголошень

м.Чернігів втд «_12_» вересня 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ПрАТ «МЛИБОР» Федюка Анатолія

Івановича, інженера з охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ «МЛИБОР» Шейн Тетяни

Василівни та інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна

компанія» Верьовки Алли Ярославни про те, що « 19 » вересня 2019 року на дошці оголошень

адмінбудівлі ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», яка територіально межує з ПрАТ. '
«МЛИБОР», було розміщено Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу

на довкілля планованої діяльності «Зберігання рідких паливно-мастильних матеріалів об'ємом 350

кубічних метрів на складі за адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного

середовища, другий - для ПрАТ «МЛИБОР», третій - для ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна

компанія» .

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення

звіту з оцінки впливу на довкілля на дошці оголошень адмінбудівлі ТОВ «Чернігівська індустріальна

молочна компанія» на 1 (одному) аркуші.

Головний інженер ПрАТ «МЛИБОР»

Інженер з охорони праці та навколишнього
середовища ПрАТ «млиьог»

Інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» ~-----=-- ,,---А.Я. Верьовка

7 дпис)



Додаток до Акта № 2 від «_l.2__» вересня 2019 року.
Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на дошці оголошень

адмінбудівлі ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», яка територіально межує з ПрАТ «МЛИБОР»

Голова правління ПрАТ «МЛИБОР»
м.п.

Головний інженер ПрАТ «МЛИБОР»

Інженер з охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ «МЛИБОР»

Інженер з охорони навколишнього середовища ТОВ «Чернігівська
індустріальна молочна компанія»

Т.В. Шейн

А.Я. Верьовка



АКТ

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

.гг . ~~~~с-~

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.з= ~ otf,....µ__J 2019 року о ,-/("' tJO у приміщенні

(дата) (час)

..ц, f,fp_,_u '1с 8(, i''j"./, Г~ft'&-т-D/~4., ( ~D /<fР7ен <:5.(;:/:J, -І
(мгсис 111ю11с;1с1111я)

,. ~ rvh.;JcP:!r/)ra.Je,/<,::2_ ___,._..9 ....LO'r LC.G..__ /L_v ..,..L-C 4-_ 9-~-~ ...р
мали ві;{бутись громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності ~АІч ../4-/_LЦ. с5о,,,о ч

~ (назва су&та господарювання)

. ,

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·скт госполарювання (представник
.~Jь..~Гї&?-~t-<t/7 ;;,о: ~~,р" (!l/;llL.JьatЛ7/l/иr--c,,J,f'q,k-<J{i,, е_ ), а
також з урахуванням пункту 23 поГядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 року No 989, зазначені слухання вважаються такими, що
відбулися.

Головуючий

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

Представник суб'єкта господарювання
/4-,Ц)/t-,щГ'~1-1~ /?pAri:, #;~"

_________ll?4~~ А У. //

..

С. Кузнецов


