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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
•• • е/планованш шяльносп

<<Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN <
~ANDLER, яка знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький

р-н, с. Козацьке, вул. Миру, буд. 15».

1. Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі - Єдиний реєстр
з ОВД):

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20193143093.

2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу
на довкілля (далі - ОВД):

Планована діяльність: «Будівництво системи автономного газопостачання
зерносушарки GRAIN НANDLER, яка знаходиться за адресою: Чернігівська
обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Миру, буд. 15».

-_,
Назва суб'єкта господарювання:
ТОВ «КОЗАЦЬКЕ».
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 України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон)):

- · · Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля відповідно до пунктів 3, 4, статті 3 Закону.
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5. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального
Департаменту екології та
облдержадміністрації:

5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 18 березня 2019 року.
5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності з будівництва системи автономного
газопостачання зерносушарки GRAIN НANDLER, оприлюднено на веб-сайтах
Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з , оцінки
впливу на довкілля 24 червня 2019 року.

5.3. Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД) наданий суб'єктом
господарювання оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 24 червня
2019 року.

органу з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
природних ресурсів Чернігівської

6. Відомості надані суб'єктом господарювання шд час подання звггу з. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Наше
життя» відІб березня 2019 року № 11 та «Чернігівський Вісник» від 14 березтня :.
2019 року № 11, копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Наше життя» від 21 червня 2019 року № 25 та
«Чернігівський Вісник» від 20 червня 2019 року № 25 , копії яких додаються до
цього звіту.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 11
березня 2019 року розміщено на дошці оголошень Бобровицької міської ради, на
офіційній дошці оголошень Козацького старостинського округу Бобровицької
міської ради в с. Козацьке та на дошці оголошень ТОВ «КОЗАЦЬКЕ»
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
20 червня 2019 року розміщено на дошці оголошень Бобровицької міської ради,
на офіційній дошці оголошень Козацького старостинського округу Бобровицької.,
міської ради в с. Козацьке та на дошці оголошень ТОВ «КОЗАЦЬКЕ»
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,
розміщувалися у місцях доступних для громадськості:

6.5.1. У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 24 червня 2019 року розміщено в приміщенні Департаменту

екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

адміністративно-територіальної одиниці, що може зазнати впливу планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:
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Звіт з ОВД з 24 червня 2019 року розміщено в приміщенні Бобровицької
міської ради.

Звіт з ОВД з 24 червня 2019 року розміщено в приміщенні Козацького
старостинського округу Бобровицької міської ради, с. Козацьке Бобровицького
району, Чернігівської області, вул. Миру, буд. 74.

6.5.3. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої
діяльності:ТОВ «КОЗАЦЬКЕ» с. Козацьке Бобровицького району, Чернігівської
області, вул. Миру, буд. 15.

7. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції до
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД:

Зауваження та пропозиції від громадськості до обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, 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
18 березня 2019 року по 12 червня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 24 червня 2019
року по 29 липня 2019 року.
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9. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції до
звіту з ОВД:

Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до уповноваженого територіального. .
органу з оцінки впливу на довкшля не надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
планованої діяльності проведено 18 липня 2019 року в приміщенні сільського
будинку фольклору за адресою: вул. Миру, буд. 72, с.Козацьке, Бобровицького
району Чернігівської області, від громадськості були присутні 2 особи, які були
зареєстровані в «Журналі реєстрації учасників громадських слухань». Від
суб'єкта господарювання на громадських слуханнях виступала 1 особа, яка була
зареєстрована в «Журналі реєстрації виступів учасників громадських слухань»,
письмових зауважень та пропозицій протягом громадських слухань не .
надходило. За результатами громадських слухань було складено «Протокол
громадських слухань».

1 О. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

11. Додатки (викопіювання) наЛаркушах:
11.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

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



звггу;
11.2. Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення

письмових зауважень і пропозицій громадськості не додаються у зв'язку із тим,
що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД письмові
пропозиції і зауваження від громадськості не надходили.

11.3. Протокол проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу
на ДОВКІЛЛЯ.

Начальник відділу оцшки впливу на
довкілля управління природоохоронних. .програм та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінку впливу на
довкілля уповноваженого органу)

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

В. КУЗНЕЦОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)
К.САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

.; ,
f·;,.

Сергій Кузнецов (0462) 677-914

..
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Жителька Прилук на Чернігівщині отримала подарунок

від ПриватБанку

Людмила Шикович з Прилук, що на Чернігівщині, стала
однією з 15 щасливчиків, які перемогли в акції ПриватБанку
та Mastercard «Повертаємо 5% від вартості покупок на сайті
Апо.ца-, і отримала сертифікат на 5000 грн.

Акція розпочалася ще з 27.04.18 і буде діяти ло 31 .03.19.
3;:i 11 умовами, клієн г мас можливість придбати акц1йний
нтняп ~і ~11ижкn111 !і¾ ппи пппагі 1<:>nт1<nІГІ ~Л,:,c::t1:>rr.:.rn nrhnn.
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8 предвиборна ariтaqia

Іrор Смеwко:
«Потрібно ВіДНОВІІІТІІІ
верховенство права»

- .

J (дата офщійного опублікування в Єдиному
реєстрі з ошнке впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оц1нки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованоі ціяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Є,циного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

.-,

Кандидат у президенти, екс-начальник Головного управління
військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки,
Надзвичайний і Повноважний посол, доктор технічних наук,
генерал-полковник Іrор Смеwко:

«Я rо,овий нес,и персонаnьну відповідаnьніс,ь за виконання повноважень
Верховного Головнокомандувача згідно з Конституцією. Я 3Н8Ю ВЇЙСЬКО&у СИСJеМУ Н8WОЇ
цержави і як Верхо~_ний Голо~_нокомандувач ~цілодобово готовий приЙНАТИ особисте рішення, яке

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довюлля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІдАЛЬНІСТЮ
код згідно з ЄДРПОУ 03795678

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

1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 17450, Чернігівська область. Бобровицький район, с.

Козацьке, вул. Леніна, будинок 15
2. Планована яінльність, її характеристика, технічні альтернатмвм1•

2.1 Планована діяльність, її характеристика.
Бу,аівництво системи автономного газопостачання зерноеуwарки GRAIN

HANOLER. яка знаходиться за адресою. черніпвська обп., Бобровицький р-н,
с Козацьке, вул. Лен,на, будинок 15.

Технічна альтернатива 1.
Для забезпеченнв роботи пальників зерносушарки GRAIN HANDLER

передбачається буд,вниuтво резервуарного парку із двох надземних
резервуарів no 9,5 м3 кожний, з улаштуванням 1нженерних комун1кац1й,
та інших споруд для його обслуговування. пщвеаення газу вуглевоцневоrо
скрапленого no пальників зерносушарки зшйсноватвметься через наземні
1 підземні газопоовопи рі.ако1 фази високого тиску, робочий тиск яких буде
складати не більше 1,6 МПа. Доставка газу вуглевоаневого скрапленого до
резервуарного парку ашйсноватиметься в автоцистернах спеціалізованим
транспсртов. Заповнення резервуарів газом вуглевоnневим скрапленим
здійснюватиметься із автоuистерни через шланги парової та рідкоі фаз із
застосуванням герметичних ущільнювачів.

Технічна альтернатІ,fва 2.
В якосп технічно! альтернативи 2 розглянута можливість піnземного

розміщення реаервуарів для зберігання газу вуглеводневого скраппе
ного. За результатами інженерно-геолопчнвх вишукувань інженерно·
геолоrіч~•,й розріз майданчика розм1щення резервуарного парку пред·
ставлении сушшано-суглвнвствмя rрунтами, якr вояошсгь nопршеними
ф1льтраційними властивостями. Тому за рахунок стрімкого сніготанення
або рясних I тривалих атмосферних опадів, можnиве утворення окремих
шнз води або навіть -верховоаки», внаспщок чого підземне резервуарне
обладнання довготривале nідверrатиметься негативному впливу цих воп, що
в майбутньому може призвести no порушення іх rерметичност,.

З. Місце проваnженнА планованої діАn1~ності, територіаn1~ні аяь
тернативм.

Місце провадження ппанованої аіяпьності: територіальна альтерна·
ТІ,fВЗ 1.

17450, Чернігівська область, Бобровицький район, с козацьке, вул.
Пеніна, будинок 15., в межах промислового майданчика ТОВ «Козацьке»,
розташованого на земельній ділянці загальною площею 8,5324 га, наданій у
оредну згідно Договору оренди землі №З вщ 14 rpynн, 2012 року.

М1сце провадження планованоїдіпльності: терІ,fторіальна альтернатива 2
У вкоси територіальноі альтернативи 2 розгляаапося можливість

розміщеннн резервуарів зріцженого вуглеводневого газу у безпосере,цній
близькості до зерносушарки на території вщціпення очищення та сушіння
зерна, що дозволяє зменшити витрати на будівництво та ексллуатаuії об'єкта,
однак не позвопвє організувати нормативний розмір санітарно-захисноі
зони, встановлений «Державні санпарні правил планування та забупови
населених пункпв-, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 19.06.96 р. №173.

4. Соuіаnьно-економічниііі вплив планованої діял1~ності
Соціапьяо-екеномнна направленість планованої діяльності спрямована

на забезпечення власних виробничих потреб щодо забезпечення стабшьної
роботи зерносушильного комплексу, а також створення додаткових робочих
місць з метою працевлаштування кваліфікованого місцевого насепеннв.

5. Загальні технічні характермстикм, у тому чмелі nарам!;!три
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробнмцтва
TOUIO)

Передбачається використання зрідженої суміші газів пропану і бутану у
співві,цношенні 1 ;1 Максимальний обсяг оцночасиого зёерпання газу вугпе
вопнввогс скрапленого 19 м3 Плановий річний оборот газу вуглеводневого
скрапленого протягом року 150 тисяч м3•

6. Екологічні та інwі обмеження nnанованої діяльності за аяьтвр-
нативамм:

щоао технічноїальтернаткви 1
Екологічні обмеження:
- обмеження обсягів і концентрації викидів забру,цнюючих речовин у

атмосферному повпрі;
- обмеження обсягів і концентрац1й забруцнюючих речовин у дощових

1 талих водах;
· об~еження оёсяпв утворення відход1в.
Санітарно-епіцеміопогічні обмеження·
• обмеження граничнодопустимих концвнграшй забруднюючих

речовин в атмосферному повітрі на межі саиітарно-захвсно! зони I житлової
забудови:

виконання підготовчих та будівельних робіт на етапі реалізації прийнятих
проектних рішень планованої діяльності внаспшок чого утворюватиметься
бу,цівельне сміття;

технічного обслуговування резервуарного парку внаслшок чого
утворюватиметься ганчір'я забруднене нафтопроnуктами:

жвттешвльносп персоналу, задіяного як в процесі виробничої ,ціяльності,
так і в процесі підготовчих і буnівельних робіт, внасліцок чого утворюються
тверді побутові відхо,ци. ·

щодо технічноїальтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довктля щоцо технічної

альтернативи 2 аналогічні наведеним по технічної альтернативи 1.
щаао територіальноїальтернативи 1
Сфери впливу - навколишнє природне, техногенне і соціальне серепо

вища. Соціальне сере,цовище в частині населення, що проживає в районі
розміщеннн об'єкта планованої діяльності та знаходиться в зоні впливу
запланованоі діяльності. Ви,ци можливого впливу: ф1зичний і хімічнии
впливи. Описи ви,ців впливу та джерел впливу на період впровадження
планованої ,ціRльності аналогічні, наведеним до технічної альтернативи 1.

Компоненти навколишнього природного середовища можливого впливу:
клімат і м1крокпімат: об'єкт планованої ,цrяльностІ не здійснюватиме

викид в атмосферне повітря інертних газів, значної кількості теплоти та
вологи. В резупьтап запланованої виробничої діяльності зміни кл1мату та
мікроклімату в районі рсзмщення даного об'єкта не очікуєтьсR.

повітряне середовище· метеоролопчні умови в місuі розташування
об'єкта планованої ,ціяnьності сприясть розсіюванню забру,цнюючих
речовин в атмосферному повітрі Виникнення надмірних концентрацій
~~~~:~лни~~хч~~fеg~~~~~чв и"f:6:~~~ХР~:t1ч:;~ь~~фери внасяшок не-

водне середовище~rосподарсько·nобутові стічні води від
життєшяльності персоналу, зайнятого в виробничому пооцесі, скидаrимуrь·
ся у вигріб, по мірі накопичення ві.акачуватимуться та передаватимуться
спеціалізованій органєзаш! на очищення. Дощові та талі води з проізної
часrини .аоріг га май.аанчиків відводитимуться до дренажної траншеї, звідки
фільтруеатимутьсА у грунт.

rрунт. шкідливих впливів за умови штатної ситуац1ї не передбачається
Для захисту rрунту від забруднення в місuях руху транспорту передбачається
влаштування гермеrичноrо покриття. Відходи виробничої діяльності пере
nаватимуться для подальшої переробки та/або захоронення згідно поговорів
з орrанізаціАми, які мають право на ловоnження з відходами

роСЛІ,fННИЙ і тваринний світ, заповідні об'єкти. заповщн: об'єкти в район~
розміщеню1 об'єкта планованої діяльності вшсутн.. Знесення зелених
насаджень не песевбачається.

навкОЛІ,fШНЄ соціальне середовище (населення): вплив на соціальне
середовище в межах допустимих значень. Максимальні очікувані рівні
забру,цнення атмосферного повітря внаспшок планованої виробничої
діяльності не перевищуватимуть нормативних показників. Рівень зву~ на
межі житлової забуцови не перевищуватиме допустимих значень 55 дБА
в пень та 45 дБА вночі

навколишнє техногенне середОВІ,fЩе - на жигпово-цивіпьні, промислові
об'єкти та інші елементи техногенного середовища планова діяльність за
умови дотримання вимог протипожежної безпеки не впливатиме; об'єкти
навколишнього техногенного сереnовища не здійснюватимуть негативного
впливу на заплановану виробнич~ діяльність.

Внаслщок настання надзвичаиноі ситуації джерелами впливу є:
· викиди забру,цнюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне

повітря за рахунок вибуху/пожежі:
· фізичний вплив внаслідок вибуху/пожежі газу вуглеводневого

скрапленого;
• відходи, що створюватимуться внаспшок ліквіnаuії насл1дк1в

надзвичайноі ситуації
Компоненти навколишнього природного середовища можливого впливу:
повtтряне сеоеиовмш« Виникнення надмірних концентрацій забруцно

ючих речовин s приземному шарі атмосфери внаслідок пожежі можливе,
оцнак матиме короткостроковий локальний характер та спестериатимегься
виключно в межах зони розnовсюnження uих речовин.

грунт: шкідливих впливів за умови передачі віахолів. що створю
ватимуться внаслідок ліквідації наслідків иапзвичайної ситуації, на
переробку та/або захороненню на існуючому полігон! твердих побуrових
не відбуватиметься.

навколишнє соціальне та техногенне середовища: Внаслідок фізичного
впливу радіуси зони можливих зруйнувань, аварійні зони ураження
вибуховою хвилею, тепловим-навантаженням при пожежі та х1мічноrо
ураження парою розповсюпжуватимегься на прилеглу житлову забудову і
об'єкти техногенного середовища В результаті дії факторів небезпечного
впливу можливі тяжкі наслщки - лю,цські жертви, і матеріапьн! збитки

щодо територіальноїальтернативи 2
Сфера, джерела та виnи можливого впливу на цоекіпля, в том числі в

разі настання надзвичайноі ситуації, щодо територіальної альтернативи 2
аналогічні наведеним шоцо територіальноі альтернативи 1

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
вирів діяльності та об'єктів, які можуть мап значний вяяив на аовкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначмтм відповідний пункт і
частину статті З Закону України "Про оцінку впливу на довкіплн"

Планована шявьиість належить до ,цруrої катвгорп видів шяпьносп та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та пшлягаоть оцінш
впливу довкілля, відповідно по етапі 3, пункту 3, підпункту 4, абзаuу 2 закс
ну Украіни «Про оuінку впливу на цовкшпв» N11 2059·VІІІ віn 23 травня 2017
року (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продукпв іх
переробки на площі 500 квадратних метрів і ёшьше або об'ємо,t.t (цпя рілких
або газопошбних) 15 ~бічних метрів і більше)

10. Наявність підстав nля здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілnя (в тому числі наявність значного негативного транскордон·
ного впливу на довкіnnя та перелік держав, довкілля якмх може зазнати
значного неrатмвного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оuінки гоанскошюнного впливу на довкілля



генерал-полковникІrорсмеwко:

«п rо1ов111й нес,111 персонаnьну відповідаnьніс,ь за виконання повноважень
Верховного Гоповнокомандувача згідно з Конституцією. И ЗНаЮ ВЇЙСЬК08У СІІІСJему НаWОЇ
держаВІІІ і як Верховний Головнокомандувач цілодобово готовий прийняти особисте рішення, яке
ніхто за президента по Конституції і законах прийняти не може.

8 rОІОВІІІЙ і СПРОМОЖНІ/ІЙ ВЇДНОВІІІІІІІ верховеНСІВО права. Корупція політичної
системи б'є рекорди, вона фактично «з'їдає» бюджет країни, руйнує економіку і призводить до
збіднення населення. В такій країні президент повинен знати, як відновити правоохоронну систему,
вміти ввести професійні аполітичні кадри, які не мають зав'язків з олігархами. Таким чином президент
зможе відновити верховенство права. Від цього будуть залежати зростання економіки та прожитко
вого рівня населення.

Президент має впровадити Неrайне СІІІСІеМНе BIIIPiWeHHR ВІІІбОру еКОНОМіЧНОЇ.
МОДеПі РОЗВІ/ІІку УкраЇНІІІ. Президент має зупинити перехід країни в категорію третього
світу. Відкритість наших ринків руйнує збереження високих технологій, зашкоджує ринку праці і
становленню соціально-економічної бази для демократії - середнього класу.

Середній клас - це не тільки малий і середній бізнес. Це - високооплачувані службовці,
військовослужбовці, лікарі, вчителі, виховательки. Це пенсіонери, всі ветерани, чорнобильці, які вже
заплатили своїм життям і здоров'ям за велич нашої країни. Молоді треба дати можливість чесно
працювати. І вони самі про себе подбають. -а б хо,ів, щоб мою проrраму справді вважаn111 rімном середньому
кnасу. Так мм зможемо СІВОРІІІІИ державу, апн якої uка КРаїна-аrресор,
ак Росів, буnа б не заrрозою».

Зверніть, будь ласка, уваrу. На офіційному сайті зібрана інформація (керівники та контактні
номери телефонів) про ВСІ обласні виборчі штаби кандидата в президенти України Ігоря СМЕШКА.
J1олучайтеся до нашої команди!

www.smeshkopresident.com.ua
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щодо техн,чної апьтернаrttвп 1
Екоnогічн1 обмеження.

обмеження обсягів і концвнтраш! оикидІu .1t1бру1111ІОІО11их рочови11 у
атмосферному поо11р1;

обможоннн обсягів І ко1ще111рацІИ забруцнюючих рочовин у nощових
і талих водах;

- обмеження обсягів утворення відходів.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
- обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих

речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захаснот зони і житлової
забудови;

• обмеженнR рівнів шуму Н3 можІ жишовоf З3бу,аоои
М1ст0Сіуцівні оСімеженнR·
сёмежения мінімаnьних ві,астаней мІж системоо аетоновного

газопостечання зерносушарки та 1снуючими оСі'єктами;
обмеження протипожежних розривів,
щодо техн1чноі альтернативи 2
Аналогічні наведеним до техннної альтернативи 1.
щодо тернторіальноі альтернативи 1
Санітарно-епідеміологічні обмеження.
Обмеження мін1мальних відстаней до житлової заСіудови. ЗгІдно вимог

«Державні санпарні правил планування та забуцови населених пунктів»,
затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я Украіни від 19.06.96
р. N11173, нормативна санітарно-захисна зона для планованої виробничої
діяльності встановловтьсв в розмір~ 1 ОО метрів. Нормативна санітарно
захисна зона витримана.

щодо rериrоріальної альтернативи 2
зпано вимог «Пержавн: санітарні правил планування та забудови

населених пункпв-, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я
Украіни від 19.06.96 р. №173, відсутня можливість організашї нормативної
санітарно-захисної зони у розмірі 1 ОО м. Нормативна санпаркс-аахасна

зон7 ~еН~~тgхиі:~~\коnого·інж:енерна Піцготовка і за111ст території за
альтернатива мм:

щодо 1ехн1чноі альтернативи 1
В вкоси еколого-інженерної пшготовк« nередбачаєrься комплекс

твхнннвх, техноnопчних та інженерних заходів щодо захисту соціального,
прнропного та техногенного середовищ з метою мінімізації впливу
планованої віввьиості на навколишнє середовище та зменшення ризиків
виникненнА на.азвичайних ситуацій •

Для захисту природного середовища переабачаєтьсв:
• зняття верхнього родючого шару грунту та його скпадування у

спеціально відведеному місці з подальшим використанням для благоустрою
території лісnя завершення будівельних рсбп:

• улаштуваннR герметичного покриття в місцях руху транспортних
засобів дпя захисту rрунту віn забруднення;

- застосування герметичних клапанів і рукавів для переливу газу
вуглеводневого скрапленого з автоцистерн до резервуарів;

- застосуваннА швидкороз'ємних зливальних муфr, що дозволяє забеа
печити герметичне з'щнаняя зливного пристрою з рукавом автомобільної
цистерни •

llnA м1нім1заціі ризиків виникнення надзвичайних си1fацій
передбачається:

- прокпапання наземних та підземних технологічних газопровошв
високого тиску здійснюватиме1ьсА з використанням безшовних сталевих
труб, що ввготовпені з кованої або катаної заготовки;

- після монтажу та ремонту випробування резервуарів, наземного та
підземного трубопроводу на міцність під тиском ві.а 1,6 до 2,0 МПа шляхом
nродуваннА інертним газом;

- захист підземного трубопроводу ві,ц епектрохішчноїкорсзй посиленою
плрополяцієо та встановлення протекторів епектрохімічного захисту
ПМ-10у;

- улаштування rромов1двоау, блискавкоприймача, стовпчика статичного
розряду та системи заземnення.

щоло технічноїапьrернаrиви 2
Анаяопчн: до технічної альгернативв 1. Додатково передбачається

посилений захист резервуарів від корозії під впливом надлишків вологи, вка
присутня у rрунтовому середовищі.

щодо територіальної альтернативи 1.
.комплекс техннних, технологічних та інженерних заходів шоао ~~исту.

сошапьного, природного та техногенного середовищ з метою м1н1м1зац11
впливу планованої діяльності на навколишнє середовище та зменшен
ня ризикrв ввникнення наnзвичайних ситуацій наведений у технічній
альтернативі 1 Розміщення ємностей з газом вуrлевоnневим скрапленим
передбачається на вшстані, що забезпечує захист прилеглої забудови з
разі виникнення пожежі. Обмеження обсягів зберіганнв газу вуглеводне
вого скрапленого з метою обмеження масштабу розповсюдження аварійно:
ситуацй в разі настання надзвичайної ситуаціt

щодо територ1альної альтернативи 2
Аналогічні до територіальної альтернативи 1
8. Сфера, джереnа та види можливого впливу на nовкіnля:
щодо технічної альтернативи 1
Сфери впливу - навколишнє природне і соціальне середовища
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впливу - повітряне, водне сереповища. грунт. Види можливого впливу:
фізичний (акустичний) вплив, х1м1чний вплив. Ф1зичний (акустичний)
влив вшбувагвметься на атмосферне повітря внаслідок роботи двигунів
автотранспортної техніки. Хімічний вnnив на атмосферу, водне середовище
і (рунт вшбуаатиметься за рахунок присутності хімічних елементів у складі
викидів забруднюючих речовин, стічних вовах та вщхоцах.

Джерелами ХІМіЧНОГО впливу є:
- викиnи забруднюючих речовин, що напхопмтвмугь в атмосферне

повітря за рахунок:
роботи двигун~ в автогранспортноі та спеціалізованої буnівельноїтехніки;
виконання операцій наливу газу вуглеводневого скрапленого;
- стічні води, АКІ утворюються за рахунок:
атмосферних опадів, внаспшок чого утворюються дощові та талі вопи;
життєдіяльності персоналу, задіяного в процесі будtвельних, підготовчих

робіт та в процесі провадження планованої цінпьності
- відходи, Акі утворюються за рахунок:
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об'єктів, які можуть мати значний вплив но nовкІт1я ІJ 11Іm1н1.11111h сн111щІ
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10. Наявність підстав для з,ційсненнА оцінки транскордонного впливу

на ,цовкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордон
ного впливу на довкіnля та перелік Qерж:ав, Qовкілля яких може зазнати
значного негативного транс:кордонноrо впливу (~ачеnnених дермав}
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11. Пnанованнм обсоr досnІд•••• •• рІ11н• д1тоnІsацІf Інформаці!.
що nІдлягзє включенню яе JІІту , оцІнкм 1пnм1у НІ дo1мlnn1t

Відповіnно до етапі 6 Зако11у Укра1ttи ,Про ошн ку 01111иuу 11J довкншя, з
урахуванням сфер, джерел та вишв можливого впnизу на довкіnnя

12. Процедура оцінки впливу на довмілля та мом11ивості для участі в
ній громадськості

Пnанована суб'єктом господарювання півпьність може мати значний
вплив на цовкшпв і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповіцно до
Закону Украіни "Про оцінку впnиву на довкілля" Оцінка впливу на аовкіппя
- це процедура, що передбачає.

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля,
проведення громадського обговорення nпанованої піяпьвосп:
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,

будь·якоі шшатковоі інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а
також інформації. огрвмано) вщ громалськості під час громацського
обговорення, під час здійснення лроце,цури оцінки транскордонного впnиву,
іншої інформації;

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

врахування висновку з оцtнки впливу на довкілля у рішенн, про'провад
ження nланованоі діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повшомяення.

У висновку з оцінки впливу на АОВ~ілля уповноважений орган, вихоnАчи
з оцінки впливу на довкілля плановано: шяпьності, визначає допусти міст~ чи
обrрунтовує недоnустимість провацження планованої шяпьнссп та визначає
екологічні умови іі провадження.

заёорснаєгьсв розпочинати nровааження планованої швпьносп
без оцінки впливу на довкіnnR та отримання рішеннв про провадження
лланованої швяьносп,

Процедура оцінки впливу на nовкіnnя передбачає право і можливості
громадськості цпя участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліnжень та рівня деrалізаuііінформаціі, що підлягає вкпоченно во
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розrлRду уповноваженим
органом поданого суб'єктом госпоцарованнв звіту з оцінки впливу на
ДОВКіЛПА.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на .аовкіnлА
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість
надавати будь-Акі зауваженнА і nponoзиuii до звіту з оцінки впливу на
довкіллА та планованоі шяпьносп, а також ВЗАТИ участь у громадських
слуханнях. nетальніше про проце.nуру громадського обговорення звіту з
оцінки впливу 11а довкілля буде повідомлено в огопошенні про початок
громадського сбгевореннв

13. Громадсьме обговорення обсяrу досліnж:ень та рівня деталізації
інформації, що ninnяraє ВІ(ІІЮченню .по звіту з оцінки впливу на noвrinnя

ПротАrом 20 робочих днів з пня опрвполнення цього ловідомленнА
на офіц1йному веб-сайті уповноваженого органу гроиапськість має
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього
пввшомпеннв, зауваження і пропозиції до лланованоі шяпьнссті, обсягу
поспіпжень та рівня деталізації інформації, що пшлвгає включенню до звіту
з оцінки впливу на ловкшвв.

Надаючи такі зауваженні I пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи лро оцінку впливу на довкілля планованої nіяльності в Єдиному
реєстрі з оц1нки впливу на довк1лля (зазначений на першій сюр.нці цього
повшомпеннв) Ue значно спростить процес реєстрації та розгпяпу Ваших
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони
будуть розмпцені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих пнів з дня 1х отримання)
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своім пtдnисом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання пш
час підготовки зв1ту з оцінки впливу на довкіnлА зсбов'яаанвв врахувати
повністю, врахувати частково або обrрунтовано вщхилити зауваження і
поопозиш] громадськості, надані i процесі громадського обговорення
обсягу досліджень та рівнА деталізац11 інформації, що пщлягає включенню до
звіту з оцІнки впливу на цовкшпя. Детальна інфорвашя про це включається
до звіту з оцrнки впливу на ловкшпв,

14. Рішення про превавжеиия nnанованої ,ціяnьності
Відповідно ао законодавства рішеннАм про провапження даної

планованої .ПіАnьності буде:
- Дозвіл на виконання будівеnьних робіт, що надається Державною

архітектурно-будівельною інспекцією згшно пункту 32 ЗУ «Про Перепік
докуменпв дозвільного характеру у сфері госпопарської шнпьності
(Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011, № 47, ст 532),

• Дозвіл на початок виконання робіт nіавищеної небезпеки та початок
експлуатаціі (застосування) машин, механізмів, устаткування піпвишено!
небезпеки, який ввцається орrа~ом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці. згідно пункту 48 № ЗУ «Про Пврвпи
документів дозвільного характеру у сфері господарськоі шяльносп
(Відомосп Верховної Ради Украіни (ВВР), 2011. № 47, ст.532).
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підnягає вкnюченюо до звіту з оцінкм вллuу на nовкіnnя, необхідно
надсилати до:

Департаменту екопогп та прнропних ресурсів Черншвської обласноі
державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14,
контактна особа Ганжа Валентина Юріївна, тея. (0462) 67-48-72, епектрона
адреса: deko_JIOst@tg.gov.ua.

Директор ТОВ •КОЗАЦЬКЕ• С. М. Чубовський
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БОБРОВИЦЬКА РАЙОІ-tНА ГАЗЕТА
( * № 11 * П'ЯТНИЦЯ * 15 березня 2019 року * )

Робочим головам, рукам
На сій окраденій землі
Свою ти силу ниспошли.
Мені ж, мій боже, на землі
Подай любов, сердечний рай!
І більш нічого не давай!

Тарас ШЕВЧЕНКО, «Молитва»
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Т.Г.Шевченко

Ао 2DS-oї річниці
віА AHR НІZРОАЖеннн

Ве.11ико,о Кобзар•

Населення оUласті ,
Чисельність наявного населення в області на

1 січня 2019 р. становила 1005,8 тис. осіб. Упродовж
2018 р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася
на 14333 особи.

Порівняно з 2017 р. обсяг природного скорочення
збільшився на 1167 осіб.

Упродовж 2018 р. народилися 6854 малюки. По
мерли 19304 особи.

Удочистості з наrолн
Міжнародного жіночого дн11

7 березня в районному будинку культури.відбулись
урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Теплими словами вітав зі святом 8 Березня пред
ставниць прекрасної статі голова районної ради Во
лодимир Ляховенко. Він подякував жінкам за муд
рість, ніжність, материнську любов та побажав щас
тя, здоров'я, гармонії й благополуччя в родинах.

Великий святковий концерт «Метаморфози весни»
подарували всім жінкам аматори районного будинку
культури.

Україна перейде на літній час
У 2019 році переведення годинників відбудеться

в ніч проти 31 березня. Стрілки необхідно перевести
на годину вперед. О З-й ночі ,розпочинається літній
час, тому доведеться прокидатися раніше.

до gваrн депутатів районної ради
28 березня відбудеться засідання дев'ятнадцятої
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про плановану шяльнвсть, яка пщлягає ошнш впливу на довкшля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬЮСТЮ

код згідно з ЄДРПОУ 03795678
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку їі впливу на довкілля

1. Інформація про суб'єкта гос
подарювання.

Юридична адреса 17450, Черні
гівська область, Бобровицький ра
йон, с. Козацьке, вул. Леніна, бу
динок 15.

2. Планована діяльність, її ха
рактеристика, технічні альтер
нативи'.

2.1 Планована діяльність, її
хара~.-теристика. ·

Будівництво системи автоном
ного газопостачання зерносушарки
GRAIN HANDLER, яка знаходиться
за адресою: Чернігівська 0611., Боб
роевцький р-н, с. Козацьке, вул.
Леніна, будинок 15.

Технічна альтернатива 1.
Для забезпечення роботи паль

ників зерносушарки GRAIN НANDLER
передбачається будівництво резе
рвуарного _парку із 11вох на.qземних
реаервуарів по 9,5 м кожнии, з ула
штуванням інженерних комунікацій
та· інших споруд для його обслуго
вування. Підведення газу вуглевод
невого скрапленого до пальників
зерносушарки здійснюватиметься
через наземні і підземні газопроводи
рідкої фази високого тиску, робочий
тиск яких буде складати не більше
1,6 МПа. Доставка газу вуглевод
невого скрапленого до резервуар
ного парку здійснюв,пиметься в ав
тоцистернах спеціапіеованим тран
спортом. Заповнення резервуарів
газом вуглеводневим скрапленим
здійснюватиметься із автоцистер
ни через шланги парової та рідкої
фаз із застосуванням герметичних
ущільнювач ів.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної _альтернативи

2 розглянута можпиеють гцдземно
го розміщення резервуарів для збе
рігання газу вуглеводневого скрап
леного. За результатами інженер
но-геологічних вишукувань інжене
рно-геологічний розріз майданчика
розміщення резервуарного парку
представлений супіщане-суглини
стими грунгамя, які володіють по
гіршеними фільтраційними власти
востями. Тому за рахунок стрім
кого сніготанення або рясних і три
валих атмосферних опадів мож
ливе утворення окремих лінз води
або навіть "верховодки", внаспідок
чого підземне резервуарне орладs
нання довготривало піддається

цій забруднюючих речовин у дощо
вих і талих водах;

- обмеження обсягів утворення
відходів.

Санітарно-епідеміологічні обме
ження:

- обмеження Г!)анично допусти
мих концентрацій забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі на
межі санітарно-захисної зони і жит
лової забудови;

- обмеження рівнів шуму на межі
житлової забудови.

Містобудівні- обмеження:
- обмеження мінімальних відста

ней між системою автономного га
зопостачання зерносушарки та іс-
нуючими об'єктами; .

- обмеження протипожежних
роаривів.

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні наведеним до технічної

альтернативи 1 .
щодо територіальної альтерна

тиви 1
Санітарно-епідеміологічні обме

ження.
Обмеження мінімальних відстаней

ДО ЖИТЛОВОЇ забудови. Згідно з ви-.
магами Державних санітарних пра
вил планування та забудови насе
лених пунктів, затверджених нака
зом Мін1стерства охорони _здоров'я
України віД 19. 06.96 р. №1їЗ, норма
тивна санітарно-захисна зона для
планованої виробничої діяльності
встановлюється в розмірі 100 мет
рів. Нормативна санггарно-захисна
зона витримана.

щодо теритооівльної альтерна
тиви 2

Згідно з вимогами Державних са
нітарних правил планування та за
будови населених пунктів, затвер
джених наказом Міністерства охо
рони здоров'я України від 19.06.96р.
№173, вшсутня можливість органі
зації нормативної санітарно-захис
ної зони у розмірі 100 м. Нормативна
санітарно-захисна зона не витри
мана.

7. Необхідна екопого-інжене
рна підготовка і захист території
за альтернативами:

щодо технічно/ альтернативи 1
В якості еколого-інженерної підго

товки передбачається комплекс те
хнічних, технологічних та інженерних
заходів щодо захисту соціального,
природного та техногенного сере-

ного з метою обмеження масштабу
розповсюдження аварійної ситуації
в разі настання надзвичайної ситуації.

щодо територіальної альтерна
тиви 2

Аналогічні до територіальної
альтернативи 1.

8. Сфера, джерела та види мо
жливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Сфери впливу - навколишнє при

род не і соціальне середовища.
Соціальне середовище в частині
персоналу, зайнятого на об'єкті
планованоі діяльності. Компоненти
навколишнього природного середо
вища можливого впливу - повітря
не, водне середовища, грунт. Види
можливого впливу:-фізичний (аку
стичний) вплив, хімічний вплив. Фі
зичний (акустичний) влив відбува
тиметься на атмосферне повітря
внаслідок роботи двигунів автотра
нспортної техніки. Хімічний вплив
на атмосферу, водне середовище і
грунт відбуватиметься за рахунок
присутності хімічних елементів у
складі викидів забруднюючих речо
вин, стічних водах та відходах.

Джерелами хімічного впливу є:
- викиди забруднюючих речовин,

що надходитимуть в атмосферне
повітря за рахунок:

• роботи двигунів автотранспор
гної та спеціалізованої будівельної
техніки;

• виконання операцій наливу газу
вуглеводневого скрапленого;

- стічні води, які утворюються за
рахунок:

• атмосферних опадів, внаслідок
чого утворюються дощові й талі
води;

• життєдіяльності персоналу, за
діяного в процесі будівельних, під
готовчих робіт та в процесі прова
дження планованої діяльності.

- відходи, які утворюються за ра-
ху~ок: . .

• виконання гцдготовчих та буді
вельних робіт на етапі реалізації при
йнятих проектних рішень планова
ної діяльності внаслідок чого утво
рюватиметься будівельне смптя;

• технічного обслуговування ре
зервуарного парку, внаслідок чого
утворюватиметься ганчір'я, заб
руднене нафтопродуктами;

• життєдіяльності персоналу, за
діяного як у процесі виробничої дія-

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

навколишнє техногенне середо
вище - на житлово-цивільні. проми
слові об'єкти та інші елементи тех
ногенного середовища планова дія
льність за умови дотримання вимог
протипожежної безпеки не вплива
тиме; об'єкти навколишнього техно
генного середовища не здійснюва
тимуть негативного впливу на за
плановану виробничу діяльність.

Внаслідок настання надзвичайної
ситуації джерелами впливу є:

- викидv. забруднюючих речовин.
що надходитимуть в атмосферне
повітря за f?ахунок вибуху/пожежі;

- фізичнии вплив внасгцдок вибу
ху/пожежі газу вуглеводневого
скрапленого;

- відходи, що створюватимуться
внаслідок ліквідації наслідків надзви
чайної ситуації.

Компоненти навколишнього при
род ного середовища можливого
впливу:

повітряне середовище: Виникне
ння надмірних концентрацій забру
днюючих речовин у приземному ша
рі атмосфери внаслідок пожежі мо
жливе, однак матиме короткостро
ковий локальний характер та спо
стерігатиметься виключно в межах
зони розповсюдження цих ·речовин.

грунт: ш_кід_ливих впливів ;з,а_умо
ви передачі ВІДХОДІВ, що сщgрюва
тимуться внаслідок піквідацй наслі
дків надзвичайної ситуації, переро
бки та/або захоронення на існуючо
му полігоні твердих побутових не
відбуватиметься.

навколишнє соціальне та техно
генне середовища: Внаслідок фізи
чного впливу радіуси зони можлv.
вих руйнувань, аварійні зони ура
ження вибуховою хвилею, тепло
вим навантаженням при пожежі та
хімічного ураження парою розпов
сюджуватиметься на прилеглу жи
тлову забудову та об'єкти техноген
ного середовища. В результаті дії
факторів небезпечного впливу мо
жливі тяжкі наслідки - людські жер
тви і матеріальні збитки.

щодо територіальної альтерна
тиви 2

Сфера, джерела та види можли
вого впливу на довкілля, у тому чи
слі в разі настання надзвичайної
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мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує
результати аналізу, передбаченого
абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оуінки
впливу на довюлля у рпценні про
провадження планованої діяльно
сті, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на
довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на дов
кілля планованої діяльності, визна
чає допустимість чи обгрунтовує
недопу_І?ТИмість провадження ппа
нов_ано1 д1яльн9ст1 та визначає екс-І/
попчні умови111 провадження.

Забороняється розпочинати!
провадження планованої діяль
ності без оцінки впливу на довкілля
та отримання рішення про провад
ження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на дов
кілля передбачає право і можливо
сті громадськості для участі у такій
процедурі, зокрема на стадії обго
ворення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, а також на стадії роз
гляду уповноваженим органом по
даного суб'єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговоре
ння звіту з оцінки впливу на дов·/1
кілля протягом щонайменше 25 ро
боч их днів громадськості надає
ться можливість надавати будь·
які зауваження і пропозиції до звіту
з оцінки впливу на довкілля та пла
нованої діяльності, а також взяти
у_часть у_ громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру грома
дського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідо
млено в оголошенні про початок
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення
обсягу досліджень та рівня де·
тапізашї' інформації, що підлягає
включенню до зв-і'rу з оцінки
впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів із дня
оприлюднення цього повідомлення
на офіційному веб-сайті уповнова
женого органу громадськість має
право надати уповноваженому ор
гану. зазначеному у пункті 15 цьо
го повідомлення, зауваження і про
позиції до планованоїдіяльності, об·
сяrу досліджень та рівня деталізації
інформації;що підлягає включенню
до звіту з оЦінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропо
зиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про ошнку впливу на довю
ппя планованої діяльності в Єдино-
•11" nar.-rтni ") І"'ІІІЇUVІА DnnІAD\І u~ nnavi_
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негативному впливу цих вод, що
в майбутньому може призвести до
порушення їх герметичності.

З. Місце провадження плано
ваної діяльності, територіальні
альтернативи.

Місце провадження планованої
діяльності: територіальна аль
тернатива 1.

17450, Чернігівська область.
Бобровицькии район, с. Козацьке.
вул. Леніна, будинок 15, у межах
промислового майданчика ТОВ
"Козацьке", розташованого на зе
мельній ділянці загальною площею
8,5324 га, наданій в оредну зпдно з
Договором оренди землі №З від 14
грудня 2012 року.

Місце провадження планованої
діяльності: територіальна аль
тернатива 2.

У якості територіальної альтер
нативи 2 розглядалася можливість
розміщення резервуарів зрідженого
вуглеводневого газу у безпосеред
н1й близькості до зерносушарки на
території відділення очищення та
сушіння зерна, що дозволяє змен
шити витрати на будіаництво та
експлуатацію об'єкта, однак не до
зволяє організувати нормативний
розмір санітарно-захисної зони,
встановлений Державними сані
тарними правилами планування та
забудови населених пунктів, які за
тверджені наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 19.06.
96 р. №173.

4. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності.

. Соціально-економічна наnравле
нють плановано, дIяльностI спря
мована на забезпечення власних
виробничих потреб щодо забезпе
чення стабільної роботи зерносу
шильного комплексу, а також ство
рення додаткових робочих місць із
метою працевлаштування кваліфі,
кованого місцевого населення.

5. Загальні технічні характе
ристики, у тому числі параметри
планованої діяпьносгі (потуж
ність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо).

Передбачається використання
зрідженої суміші газів пропану і бу
тану у співвідношенні 1: 1. Макси
мальний обсяг одночасного збері
гання газу вуглеводневого скрапле
ного . 19 м3 Плановий річний оборот
газу вуглеводневого скрапленого
протягом року - 150 тисяч м3.

6. Есюлоrічні та інші обмежен
ня планованої діяльності за аль
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження:
- обмеження обсягів і концентра

ції- викидів забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі; ·

- обмеження обсягів і концентра-

М"'''"''"' '"~ J ,,,_. •....•..••••...•.... ~-·,---···· ·-· •• -.
льності, так і в процесі підготовчих і
будівельних робіт, внаслідок чого ут
ворюються тверді побутові відходи.

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можли

вого впливу на довкілля щодо техні
чної альтернативи 2 аналогічні наве
деним до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтерна
тиви 1

Сфери впливу - навколишнє при
родне, техногенне і соціальне сере
довища. Соціальне середовище в
частині населення, що проживає в
районі розміщення об'єкта планова
ної діяльності та знаходиться в зоні
впливу запланованої діяльності. Ви
ди можливого впливу: фізичний і хі
мічний впливи. Описи видів впливу
та джерел впливу на період впро
вадження ппанова ної д ія ль носгі
аналогічні, наведеним до технічної
альтернативи 1.

Компоненти навколишнього при
род ного середовища можливого
впливу:

клімат і мікроклімат: об'єкт пла
нованої діяльності не здійснювати
ме викид в атмосферне повітря ін~
ртних газів, значної кількості тепле
ти та вологи. В результаті заппано
ваноївиробничої діяльності зміни клі
мату та мікроклімату в районі розмі
щення даного об'єкта не очікується.

повітряне середовище: метеоро
логічні умови в місці розташування
об'єкта планованої діяльності спри
яють розсіюванню забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі.
Виникнення надмірних концентрацій
забруднюючих речовин у призем
ному шарі атмосфери внаслідок не
сприятливих метеорологічних умов
не передбачається.

водне середовище: господарсько
побутові стічні води від життєдіяль
ності персоналу, зайнятого у вироб
ничому процесі, скидатимуться у
вигріб, по мірі накопичення відкачу
ватимуться та передаватимуться
спеціалізованій організації на очище
ння. Дощові й гаги води з проїзної
частини доріг та майданчиків відво
дитимуться до дренажної траншеї,
звідки фільтруватимуться .У грунт.

грунт: ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ за умо
ви штатної ситуацн не передбачає
ться. Для за.хисту грунту від забру
днення в місцях руху транспорту
передбачається влаштування гер
метичного покриття. Відходи вироб
ничої діяльності передаватимуться
для подальшої переробки та/або
захоронення згідно з договорами з
організаціями, які мають право на
поводження з вщходами.

рослинний і тваринний світ, за- ·
повідні об'єкти: заповідні об'єкти в
районі розміщення об'єкта планова
ної діяльності відсутні. Знесення зе
лен.их насаджень не передбачається.

* Суб'єкт господарювання мас право розглядати більше технічних і тер1порі~ьних'~ьтернатив.
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довищ із метою мінімізації впливу
планованоїдіяльності на навколишнє
середовище та зменшення ризиків
виникнення надзвичайних ситуацій.

Для захисту природного середо
вища передбачається:

- зняття.верхнього родючого щару
грунту та його складування у спе
ціально відведеному місці з пода
льшим використанням для благо
устрою території після завершення
будівельних робіт;

. улаштування герметичного по
криття в місцях руху транспортних
засобів для захисту грунту від
забруднення;

- застосування герметичних кла
панів і рукавів для переливу газу
вуглеводневого скрапленого з ав
тоцистерн до резервуарів;

. застосування швидкороз'ємних
зпивапьних муфт, що дозволяє за
безпеч ити герметичне з'єднання
зливного пристрою з рукавом авто
мобільної цистерни.

Для мінімізації ризикі11 виникнення
надзвичайних ситуацій передбачає
ться:

- прокладання наземних та підзе
мних технологічних газопроводів
високого тиску здійснюватиметься
з аик9ристанням безшовних стале
вих труб, що виготовлені з кованої
або катаної заготовки; ·

- після монтажу та ремонту ви
пробування резервуарів, наземного
та nrдземного трубопроводу на
міцність під тиском від 1,6 до 2,0 МПа
шляхом продування інертним газом;

- захист підземного трубопроводу
від електрохімічної корозії nосиле- •
ною гшрсєзопяшєю та встановлення
протекторів впектрохімічного за
хисту ПМ-1 Оу;

- улаw~вання громовідводу, бпи
скавкоnриимача, стовпчика статич
ного розряд.у та системи заземлення.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні до технічної альтерна

тиви 1. Додатково передбачається
посилений захист резервуарів від
корозії під впливом надлишків воло
ги, яка присутня у r'рунтовому се
редовищі.

іиодо територіальної альтерна
тиви 1

Комплекс технічних, технологіч
них та інженерних заходів щодо за
хисту соціального, природного та
тех_ноrенt_юго середовищ Iз __метою
мIнIмIзацII впливу ппанованоі дзяпь
ності на навколишнє середовище та
зменшення ризиків виникнення над
звичайних ситуацій наведений у те
хнічн1й альтернативі 1. Розміщення
ємностей з газом вугпеводнеаим
скрапленим передбачається на від
стані, що забезпечує захист при
леглої аабудовм (f ра~і виникнення
пожежі. Обмеження обсягів збері
гання- газу вуглеводневого скраппе-
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тернативи 2 аналогічні наведеним
щодо твриторіальної альтернативи
1.

9. Належність планованої дія
льності до першої чи другої ка
тегорій видів діяльності та об'єк
тів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (заз
начити відповідний пункт і час
тину статті З Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля".

Планована діяльність належить до
другої категорії видів діяльності та
об єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оці
нці впливу довкілля, відповідно до
статті З, пункту З, підпункту 4. абза
цу 2 Закону України «Про оцінку впли
ву на довкілля» № 2059-VІІІ від 23
травня 2017 року (поверхневе та
пщземне зберігання викопного пали
ва чи продуктів їх переробки на площі
500 квадратних метрів і більше або
об'ємом (J!ЛЯ рідких або газоподіб
них) 15 куt>ічних метрів і більше).

10. Наявність підстав для здій
снення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (у тому числі
наявність значного негативного
транскордонного впливу на до
вкілля та перелік держав, дов
кілля яких може зазнати значного
негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки
транскордон_ноrо впливу на дов
КІЛЛЯ відсутнт,

11. Планований обсяг до~;лід
жень та рівень деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до
зві,у з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону Ук
раїни "Про оцінку впливу на довкіппя"
з урахуванням сфер, джерел та ви
дів можливого впливу на довкілля.

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

Планована суб'єктом господарю
вання діяльність може мати знач
ний вплив на довкілля 1, отже, під
лягає оцінці впливу на довкілля від·
повідно де Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля". Оцінка впливу
на довкілля - це процедура, що
передбачає:

підготовку суб'єктом господарю
вання звіту з оцінки впливу на дов
кілля;

проведення громадського обгово
рення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом
звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової Інформації, яку
надає суб'єкт господарювання, а
також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом
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лля (зазначений на першій сторінці!\
цього повідомлення). Це значно спро
стить процес реєстрації та ро_~гляду·І
ваших зауважень I пропозиши.

У разі отримання таких заува
жень і пропозицій громадськості,
вони будуть розміщені в Єди~ому
реєстрі з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
та передані суб'єкту господарюва
ння (протягом трьох робочих днів
із дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою
згоду на обробку їхніх персональ
них даних. Суб'єкт господарювання
під час підготовки звіту з, оцінк~
впливу на довкілля зобов язании
врахувати повністю, врахувати
частково або обгрунтовано відхи
лити зауваження і пропозиції гро
мадськості, надані у процесі грома
дського обговорення обсягу дослід
жень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля. Дета-]]
льна інформація про це включає
ться до звіту з оцінки впливу на
довкілля.

14. Рішення про провадження
планованої діяльності.

. Відповідно до з аконодавства
рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде:

- Дозвіл на виконання будівель
них робіт, що надається Державною
архітектурно-будівельною інспек
шєю згідно з пунктом 32 ЗУ «Про
Перелік документів дозвільного ха
рактеру у сфері господарської дія
пьносп» (Відомості Верховної Ради
України (ВВР}, 2011, № 47, ст.532);

- Дозвіл на початок виконання
робіт підвищеної небезпеки та по
чаток експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, який видає
ться органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
охорони праці. зпдно пункту 48 №1
ЗУ «Про Перелік документів дозві-]
льного характеру у сфері господа-І\
рської діяльності» (Відомості Вер-I1
ховної Ради України (ВВР), 2011,\;
№47, ст.532). 11

15. Усі заува~ення і пропозицй j
гр омадськоєп до плановано1І1
діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформацй, що!
ПІДЛЯГ3Є включенню до ЗВІТУ З
оцінки впливу на довкілля, не
обхідно надсилати до Департа
менту екології та природних ресу
рсів Чернігівської обласної держав
ної адміністрації. Адреса: 14000, м.
Чернігів, 'проспект Миру, 14, конта
ктна особа Ганжа Валентина Юріїв
на, тe11:°(.Q46Z) 67-48-72, електрона
адреса.. del<o_poot@cg.gov.ua.

Сергій ЧУБОВСЬКИЙ,
директор ТОВ "Козацьке"



І ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
ТОВ "Козацьке"

Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

AKT№l

м.Бобровиця 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ТОВ "Козацьке" Сороки Володимира

Васильовича, головного бухгалтера ТОВ "Козацьке" Даценко Валентини Володимирівни та

спеціаліста Бобровицької міської ради Гордої Валентини Миколаївни про те, що ".:fL"
ftj7JJ1Jr 2019 року на дошці оголошень Бобровицької міської ради, розташованої по вул.

Лупицькій буд. 4, у м. Бобровиця, до складу якої входить Козацький старостинський округ,

розміщено Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

«Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN HANDLER, яка

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна, буд. 15».

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 Бобровицької міської ради, третій -для ТОВ "Козацьке".

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

оголошень Бобровицької міської ради, розташованої по вул. Лупицькій буд. 4, ум. Бобровиця, на 1
(одному) аркуші.

Спеціаліст Бобровицької міської ради

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"

підпис

~-В. Сорока/
(підпис)

~/ ІВ.В. Даценко/
(піdпис)



Додаток до Акта №1 від« ,,/.f » о~ 2019 року
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність ТОВ "Козацьке", яка підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошці оголошень

Бобровицької міської ради, розташованої по вул. Лупицькій буд. 4, у м. Бобровиця

Спеціаліст Бобровицької міської ради

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"



І АТВЕРДЖЕНО

Директор

ТОВ "Козацьке"

АКТ№2
Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

с. Козацьке від "і!!_" lf~ 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ТОВ "Козацьке" Сороки Володимира

Васильовича, головного бухгалтера ТОВ "Козацьке" Даценко Валентини Володимирівни та

виконуючого обов'язки старости Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради

Яголи Володимира Івановича про те, що "11/ " fe/'fjl{,t,- 2019 року на дошці оголошень

Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради по вул. Миру буд. 74, ус. Козацьке

розміщено Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

«Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN HANDLER, яка

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна, буд. 15».

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 Козацького старостинського округу Бобровицької міської

ради, третій-для ТОВ "Козацьке".

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

оголошень Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради на 1 (одному) аркуші.

Виконуючий обов'язки старости Козацького

старостинського округу Бобровицької міської р

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке" /4),uZ ІВ.В. Даценко/
( · ис)



· Додаток до Акта №2 від « !І/ » Р~ 2019 року
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність ТОВ "Козацьке", яка підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошці оголошень

Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

- --r·
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Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"

СТЕНД

~ ІВ.В. Даценко/
(підпис)



l ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
ТОВ "Козацьке"

АКТ№З
Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

с. Козацьке 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ТОВ "Козацьке" Сороки Володимира

Васильовича, головного бухгалтера ТОВ "Козацьке" Даценко Валентини Володимирівни та

бухгалтера ТОВ "Козацьке" Салдецької Тетяни Вікторівни про те, що "/J/ " f'tffJH..t, 2019

року на дошці оголошень ТОВ "Козацьке" по вул. Миру буд. 15, у с. Козацьке розміщено

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Будівництво

C!lfTel\_!И автономного газопостачання зерносушарки GRAIN HANDLER, яка знаходиться за адресою:
. '

Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна, буд. 15».

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 ТОВ "Козацьке".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці
оголошень ТОВ "Козацьке" на 1 (одному) аркуші.

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"
..

Бухгалтер ТОВ "Козацьке"

~.В. Сорока/
(підпис)

~ ІВ.В. Даценко/
( 1 ис)

~~J ІТ.В. Салдецька/
~



Додаток до Акта №3 від «..f!L.» f~~
7

Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,

на дошці оголошень ТОВ "Козацьке"

2019 року

---···-w-nt1t,6.Cl'IOМ

ДОШКА

•

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"
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І ЗАТВЕРДЖЕНО

АКТ№4
Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

с. Козацьке 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ТОВ "Козацьке" Сороки Володимира

Васильовича, головного бухгалтера ТОВ "Козацьке" Даценко Валентини Володимирівни та

виконуючого обов'язки старости Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради

Яголи Володимира Івановича про те, що "ІІ( " ['е,~ 2019 року на дошці оголошень в

,центрі села, розташованої по вул. Миру (між магазином та церквою у с. Козацьке), розміщено

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Будівництво

системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN HANDLER, яка знаходиться за адресою:

Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна, буд. 15».

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 Козацького старостинського округу, третій - для ТОВ

"Козацьке".

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

оголошень в центрі села, розташованої по вул. Миру (між магазином та церквою у с. Козацьке), на 1

(одному) аркуші.

Виконуючий обов'язки старости Козацького

старостинського округу Бобровицької міської ради

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке" ~ ІВ.В. Даценко/
( 1 ис)



Додаток до Акта №4 від « ІІ; » fttfff'?.P
l

2019 року

Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність ТОВ "Козацьке", яка підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошці
оголошень в центрі села, розташованої по вул. Миру (між магазином та церквою ус. Козацьке)

• . '•

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке" 94; /В.В. Даценко/
· лис)
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Жіночі ППіТКІІІ- qe те• са~ копи німий
сказав rnyxoмy, що сnіпий бачив,
як оnноноrий хопив по воnі

лоток..•.•

Буфет з привидом
Були часи, коли у нас вся сім'я спала зі

світлом. Купили величезний комод
буфет з рук десь у приватному
секторі.

Через тиждень молодший брат
став показувати на нього і говорити,
що в комоді живе маленький чоловічок.
Описував:
- Він ~орний, лисий, блискучий, --_

дуже тонкии, одне око у нього червоне,
любить збирати кістки голів ...

Такої фантазії від дитини не
очікували, братик не плутався в деталях ir
не забував про цього чоловічка. А буфет 1._
реально старий, і в той час було багато
передач про енергетику речей і всякі такі
справи.

Палекі оопичі і поvзі ТР.Ж rnRnnиnи /

Несподіваний бізнес
Років 15 тому моя дружина привезла в Канаду

(де ми зараз живемо) з нашого саду на батьківщині
корінець хрону. Він прижився і розрісся. Ми
обдарували всіх знайомих, але експансія продо
вжувалась. Недавно дружина дала оголошення про
продаж в інтернет. Покупок вже - зо два десятки.
По п'ять доларів за корінець. Ну не чортівня?

Б. fOPIH

8 хоче,е анекдоmк... хочеrе анекдm111к...
:.: - Іване, мені холодно, дайте піджак.
; -:--- Оксанко, вибачайте, але не дам. Ви= мен1 вже один розтягли ...
:с * * *CD=са
!
= Авто з гучною музикою проїхало поряд
:ё за якусь секунду, а в тебе потім увесь вечір в
; голові: «Бвльіе рвзьг, бель1е рваьі».
~ **t
І Кожна жінка рано чи пізно обов'язково
са повинна вийти заміж. Бо, зреwтою, щастяе! - не головне у житті.
CD * * *
§ Пацюків не люблять. Але їжак - по суті
: той же пацюк з голками і коротким хво-

1 етом. Білка - пухнастий пацюк з пухнастим
І; хвостом. Висновок: головне - дизайн і
~ маркетинг!
CD=са
!ь;:,с

~ Я: цілую кота в лоб.і Кіт: wвидко починає ретельно вмиватися,
ils проводить дезінфекцію, закриває себе на
і карантин.

!
=

Неважливо, скільки я з'їла, - в мені
завжди знайдеться місце для десерту. Бо
десерт йде не у wлунок. Він іде у серце.

* * *

* * *
Коли я бачу, що хтось схвильований чи

засмучений, я стараюся на нього як слід
нагримати, щоб він wвидко заспокоївся.
Цього мене навчили батьки.

* * *

* * *
- Сантехніка викликали? - несміливо

уточнив Петрович, переминаючись з но
ги на ногу в центрі кола з пентаграмою
посередині.

* * *
Хлопець написав на асфальті:
- Зіно, ластівонько, я тебе кохаю, жити

без тебе не можу, чекатиму тебе ввечері біля
пам'ятника Пуwкіну!

У той же вечір біля пам'ятника прогулю
валися чотири дівчини і дві бабусі, і всі Зіни.

* * *і! Судячи з усього, моєму сусіду замість
;; квартири дістався бетонний куб, з яко
~ го він тепер за допомогою перфоратора
І намагається зробити квартиру.
• ***
2! Начальник аеропорту отримав лист відІ! людини. шо живе поблизv. Вона писала:



р
ти лишалися би в Україні, а не
йшли на закупівлю імпортних
препаратів. Зрештою, мак як нар
котик менш шкідливий, ніж різна
хімія.

На Чєрнігівщиніцього року мак не по
сіяли. Для макових попів обов'язкова ліцензія.
Бо мак наркотична сировина. І обов'язкова
охорона. Вирощувати цю культуру охочих мало.
З кукурудзою чи соняшником не порівняти. В
області маком займалися підприємці Іван Котка
(господарство «Щурівське», село Щурівка на
Ічнянщині), Геннадій Штанько («АПК Магнат»,
село Талалаївка Ніжинського району}, Борис
Толкачов (СТОВ «Прогрес» на Бахмаччині).
-14 років займався маком і вперше цього

року не посіяв, - говорить Іван котка. - Уже
й площі підготовив, вніс добрива. Охорона
(державна служба охорони (дСО)) не дала до
бро. По паях не розібралися. Цього року вимоги
стали жорсткішими. Чи нас нахилити хочуть,
щоб усе під ними було, чи інші причини. По
слуги Державної служби охорони по охороні

ІКІУІЛЬНО

'МВС - монополіст на охорону. Чому не можуть
охороняти приватні фірми? Чому ніяк не реагує
на проблему Антимонопольний комітет?

На інтернет-сайтах десятки пропозицій з
продажу маку. Пропонують за ціною .у серед
ньому 150 гривень за кілограм. Переважно
імпортний. Франція, Іспанія, Чехія.
- Попит є, - підтверджує Геннадій Штань

ко. - Ми реалізували мак на внутрішньому
ринку. У супермаркетах продається переважно
імпортний. Наш кращий. Ми здаємо його на
аналіз. При посівах дотримуємося усіх вимог.
Культура прибуткова, не буду кривити душею.
Але дуже залежить від погоди. Рік на рік не
приходиться.
- Рентабельність від 100 до 300 відсотків,

- додає Іван Котка. - Тобто з гектара можна
отримати прибуток 50-100 тисяч гривень.. ..
- Правда, що макові поля охороняє тільки

державна служби охорони?
- Так, - підтвердив заступник начальника

управління поліції охорони в Чернігівській
області (колишнfі Державна служба охорони)
Олександр БУРИИ.

Тамара КРАВЧВІКО

Фермер111 Чекають
на повернення
Юnіі Т111моwенко
У фермерському бізнесі я вже понад двадцять років. Тож можу
порівняти, як жилося й працювалося нашому братові при різних
урядах. От сьогодні читаю статистику: за останні п'ять років
кількість фермерських господарств скоротилася на десять тисяч.
Хіба це не результат непрофесійної політики влади у сфері АПК?
Хоча тут ще треба розбиратися, непрофесіоналізм це чи приховані
злочинні схеми.

8оФіційно (дата офіційного опубпікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкіпля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,

не зазначається суб'єктом господарювання)
_20193143093, _

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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки вппиву на довкілпя планованої діяльності, зазначеної

у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяпьності.

1. Планована діяльність
Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN HANDLER, яка знаходиться за адресою: Чернігівська

обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна, будинок 15.
Дnя забезпечення роботи пальників зерносушарки GRAIN HANDLER передбачається будівництво резервуарного парку із

двох надземних резервуарів по 9,5 мЗ кожний, з улаштуванням інженерних комунікацій, та інших споруд для його обслугову
вання. Підведення газу вуглеводневого скрапленого до пальників зерносушарки здійснюватиметься через наземні і підземні
газопроводи рідко, фази високого тиску, робочий тиск яких буде складати не біпьше 1,6 МПа. Доставка газу вуглеводневого
скрапленого до резервуарного парку здійснюватиметься в автоцистернах спеціалізованим транспортом. Заповнення резервуа
рів газом вуглеводневим скраппеним здійснюватиметься із автоцистерни через шпанги парової та рідкої фаз із застосуванням
r ормоI ичних ущільнювачів.

2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ •КОЗАЦЬКЕ", код ЄДРПОУ 03795678
В межах промиспооого майдаII•Iика ТОВ -козацьке- 110 вуп Лен111а, будинок 15 у с. Козацьке Бобровицького району

черншяськоі обпасті
З. УповноважениІі орган, яким забезпечує проведення громадського обговорення
ДеI1ар1амо1111,коI10III1а IIриро1IIIих 1>t1cypc1114flp11Ir1111:1,кo1u011ac11011Iержавно·, алмІIIіс1рацII Адреса· 14000, м. Чершпв, про

спект Миру, 14. коигакша особа ганжа Ва110111иf1а Юріївна, тел/факс (0462) 67-48-72. електрона адреса: deko post@cg.gov.ua.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої д1яльності та орган, икий розглядатиме результати оцінки

впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про пооввцженнв даної планованої цівпьносгі буде Дозвіл на виконання будівельних

робп, що надається Державною архпектурно-буцівепьною інспекцією, та Дозвіл на початок виконання роби підвищеної небез
пеки та початок експпуатації (застосування) машин, механізмів, устаткуваннв підвищеної небезпеки, Rкий видається органом
ввконавчо: впали. що реалізує пвржавну політику у ефорі охорони пращ

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офщійного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з ошнки впливу на цовкіппв та іншої додаткової
інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції,
RКІ, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обгрунтування. Зауваження та пропозиції можуть поцава
тисв в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані після встановпеного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
18 липня 2019 року о 14.00 годині в сільському будинку фольклору ус. Козацьке по вул. Миру, буд. 72.
Громадські слухання (другі) не заплановані.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки

впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів,

проспект Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна, тел./факс (0462) 67-48-72, електрона адреса: deko_post@cg.gov.
ua. Реєстраційна справа на сайті Департаменту екології та природних ресурсів знаходиться під пунктом 44 за посиланням http://
eco.cg.gov.ua/index.ph_p. Реєстр з ОВД за посиланням http://eia.menr.gov.ua/places/view/3093.

7. Уповноваженим центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строк1t надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обпасної державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів, про
спект Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна, теп./факс (0462) 67-48-72, електрона адреса: deko_post@cg.gov.ua.

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкіпля планованої діяльності на 196 аркушах.
9. Місце {місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення,

зазначеного у пункті б цього оголоwення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.
Бобровицька міська рада. Адреса: 17400, Чернігівська обпасть, Бобровицький район, м. Бобровиця, вул. Лупицька, 4,

контактна особа - Спеціаліст Бобровицької міської ради Горда Вапентина Миколаївна, (097) 826-53-43, з 21 червня 2019 року.
Козацький старостинський округ Бобровицької міської ради. Адреса: 17450, Черніпвська область, Бобровицький район, с

Козацьке, вул. Миру, 74, контактна особа - Виконуючий обов'язки старости Козацького старостинського округу Бобровицької
міської ради Ягопа Володимир Іванович, (095) 089-37-08, з 21 червня 2019 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЗАЦЬКЕ». Адреса· 17450, Чернігівська область, Бобровицький
район, с. Козацьке, вул. Миру ,15, контактна особа-Головний інженер ТОВ «КОЗАЦЬКЕ» Сорока Володимир Васильович, (095)
850-29-55, з 21 червня 2019 року.

/ІМІІВІІТОР ІОВ <<КОЗАЦЬКЕ» с. м. ЧуІіовський

Парадокс: в аграрній Україні фермерство знищується як клас. Нас взяли в облогу. З
одного боку корумповане чиновництво, з іншого - рейдери. Із грошей, які держава виділяє для
підтримки ферм~рів,_ до нас походять лише крихти. Зате агрохолдинги, що належать олігархам,
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БОБРОВИЦЬКА РАЙQННА ГАЗЕТА
( * No 25 * П'ЯТНИЦЯ * . 21 червня 2019 року * )

Ах, молодість! Кр~са і велич,
сила!

Великих звершень в ній
передчуття.

· У неї пісня запальна і крила. ·
І перед нею ще усе життя!

Надія КРАСОТКІНА

Дороrі ветерани війни!
Недільного ранку 22 червня 1941 року над україн

ським народом, виснаженим трагедіями колективі
зації і голодоморів, нависла нова загроза - гітлерів
ський фашизм віроломно напав на нашу землю. Роз
почався один із найтяжчих і скорботних періодів в
історії України: із масовими розстрілами, голодом та
концентраційними таборами.

Фронт двічі прокотився багатостраждальною зем
лею, у кривавих боях виборювалося право на життя
нашого народу. Ми перемогли, сплативши невимовно
дорогу ціну; понад 40 місяців в Україні лилася кров,
війна вщент зруйнувала міста, знищила села, забрав
ШІ:І майже 1 О мільйонів життів. Свій перелік стра
ждань і втрат має кожна українська родина.

День початку війни став історичним днем глибокої
скорботи. Сьогодні навіть важко уявити масштаб ви
пробувань, болю і горя, що випали на долю минулих
поколінь.

Віддаймо шану всім українським борцям, які в час
воєнного лихоліття визволяли рідну землю від фа
шистських загарбників. Схилімо голову перед міль
йонами невинних жертв, яких забрала війна.

Слава їм, вічна і світла пам'ять!

Шановні колеrи,
державні службовці!

Вітаємо вас із професійним святом, яке відзначає
ться 23 червня, - Днем державної служби!

Державний службовець - це особлива професія,



11 виселити кривдницю-(дру
жину померлого сина), що
довгий час знущається над
н~1ми, вчиняє сварки, погро
жує фізичною розправою.

В обtрунтуванні позовних
вимог представник позива
чів зазначила, що позивачі -
є власниками житла, і ма
ють право на спокійну ста
рість та вільне 'користува
ння своєю власністю. На
розгляд суду були надані до
кази на підтвердження того,

власників житла. П'ять свід
ків підтвердили, що відпові
дачка не працює, постійно
скандалить та знущається
над людьми похилого віку,
чим робить неможливим про
живання з нею.

Вказане підтверджується
наявними у справі актами з
поліції про отримання усної
заяви та повідомлення про
вчи-нення насильства в сім'ї
або реапьну загрозу його
вчинення. Відповідач не реа-

·-~~··-·---т--7_,, .,.......,..- .. ···-r--.,..-·--·
04.1985 року No2 «Про деякі
питання, що виникли у прак
тиці застосування судамм ЖК
України», при виріwеннj
справ про виселення на під
ставі ст. 116 ЖК осіб, які сис
тематично порушують пра
вила співжиття і роблять не
можливим для інших прожи
вання з ними, слід виходити
з того, що при тривалій анти
громадській поведінці висе
лення винного може статися
і при повторному порушенні,

сім'ї, .;неприпустима пове-II
дінка суперечить інтересам
осіб noxиnoro віку, що є вла
сниками будинку.

Наr'~rдуємо, що за отрима
НІU'М консультації та захис
том своїх прав звертайтеся
до Бобровицького бюро пра
вової допомоги, вул. Неза
лежності, 50 (приміщення
Пенсійного фонду, З-й по
верх). Телефон 2-13-10.

Ояеся ПОДОЛЯК,
· начальник відділу_

І! розпорядження Бобровицько'і районної державноТ'адмініст- Н
j рації від 01.04.2019 року N.."68 щодо надання дозволу на
І розробку детального плану території земельноїділянки, Боб-
ровицька міська рада замовила виготовлення містобудів
ної документації у ПП «Майстерня архітектора Травки В.А.»
(сертифікат №000343, серія АР}, ГАП Травка Бабенко Ю.В.

Розгляд містобудівної документацfі відбудеться 5 липня
2019 року в актовій залі ТОВ «Козацьке». Із зауваженнями
та пропозиціями віАносно реалізації містобудівної докумен
тації звертатися до Бобровицької міської ради за адресою:
17400, Чернігівська область, м.Бобровиця, вул. Незалеж
ності, 46, телефон 2-51-54 протягом 15 календарних днів із
моменту виходу оголошення. Пропозиції подаються у пись-

'1мовій формі. Відповідальна особа Лариса Віталіївна Петько.
· Міська рада

(дата офіційного опублікуаання в €ihmo.>1y реєстрі
з оці1tки вrмиву 11а довкілля (авто.,.,атично генериється

програмними засобами ведення Реєстру, 11е зазна11аєтt>ся
суб'єктом господарювання}

_20І9Зf4ЗО9З, _
[реестраиійний номер с11рави про оціт,у

вrи,ш,у иа довкілля планоааноі діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу 11а довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення зві-

j • • •• • •: ту з ОЦІНКИ впливу на ДОSКІЛЛЯ плановано, ДІЯЛЬНОСТІ, зазначе-,! ної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання

І
!,· та вра~в~ння за~ажень і пропозицій rро~адськості до ппа

нованоі ДІЯЛЬНОСТІ.
ІІ 1. Планована діяльність ,
І Будівництво системи автономного газопостачання зерно

сушарки GRAIN HANDLER, яка знаходиться за адресою: Че
рнігівська обп., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна,
будинок 15.

І Для забезпечення роботи пальників зерносушарки GRAIN
HANDLER передбачається будівництsо резервуарного парку

1 із двох надземнмх резервуарів по 9,5 м3 кожний, з улаштува-
нням інженерних комунікацій та інших споруд для його обслу
говування. іlіа,єедення газу вуглеводневого скрапленого до
папьників ~с!µюсушарки адійсиюеатвметься через наземні і

.підземні газопроводи рідкої фази високого тиску, робочий тиск
яких буде складати не більше 1,6 МПа. Достае~а rазу вугпе
водиеаото скрапленого до резервуарнсrо парку здійснюва-

'і тиметься в авгоцистернах спеціалізованим транспортом.
' Заповнення резервуарів газом вуглеводневим скрапленим

здійснюватиметься із автоцистерни через щланrи парової
та рідкої фаз із застосуванням герметичних ущільнювачів.

2. Суб'єкт господарювання
товхєиство З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОЗЛЦЬКЕ», код ЄДРПОУ 03795678.
У межах промислового майданчика ТОВ "Козацьке" по вул.

Леніна, будинак 15 у с. Козацьке Боброввцького району
Чернігівської області.

З. Уповноважений орган, який забезпечує проведе11-~----------· ','

ня rромадськоrо обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської

обласної державної адміністрації. Адреса; 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
тел./факс (0462) 67-48-72, електронна адреса: deko_post@
cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рішення про провад).Кення пла
нованої діяльності та орrан, який розглядатиме резуль
тати оцінки опливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будіве
льних робіт, що надається Державною архітектурно-будівЄ*
льною інспекцією, та Дозвіл на початок виконання робіт nщви
щеної небеапеки та початок експлуатації (застосування) ма
шин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якмй
видається органом виконавчої влади, що реалізує державну
nоnітику у сфері охорони праці.

5. Строки, тривалість та порядок rромадськоrо обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаюч~ ін
формацію npo час і місце усіх запланованих rромадськмх
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робо
чих днів із моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання rроммськості
дocr1ny до звіту з оцінки впливу на довкілля та інwоїдодаткової
інформації, вианаченот суб'єктом rосnодарювання, що пере
дається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля:

Протягом усього строку громадського обговорення громад
ськість має право подавати буд~-які зауваження або. пропо
зиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обгрунгування. Зауваження та пропозиції мо
жуть подаватися в n~,tсьмов1й формі (у тому числі в еле
ктронному вигляді) та усно під час громадських слухань із
внесенням до протокопу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (nepwi) відбудуться:
18 липня 2019 року о 14-й годині в сільському будинку

· фольклору у с. Козацьке no вул. Миру, буд. 72.
Громадські слухання (Аругі) не ааппановані.
б. Уповноважений центральний орган або уповнова

жений територіальним ор,-ан, що забезnечує досУуn до
звіту з оцінки·вnnиву на довкілля та інwої досУуnної
інформ;щіТ щодо планованої діяльності

Департамент екології та nрироднІtх ресурсцз Черніrівської

обласно'( державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14, контактна особа Га~а Валентина Юріївна,
тел./факс (0462) 6748-72, електрона адреса: deko_post@
cg.gov.ua. Реєстраційна справа на ,fайті Департаменту еко
логії та природних ресурсів знаходиться під пунктом 44 за
посиланням http://eco.cg.gov.ua/index.php. Реєстр із ОВД за
посиланням http:/leia.menr.gov.ua/places/view/3093.

7. Уповноважений центральний орган або уповноваже
ний територіальний орган, до якого надаються зауваже
ння І nроnозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
тел./факс (0462) 6748-72, електронна адреса: deko_post@
cg.gov.ua.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку rромадськоrо обговорення, зазначеного в абзаці дру
гому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діЯЛhНОСТі

Звіт з оцінки впливу на довкілл,~ планованої діяльності на
196 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки вмиву на
довкілля та ІнwоТ додаткової Інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оrолоwення),
а також час, з якего rромадськість може ознайомитися з
ними.

Бобровацька міеька рма. Адреса: 17400, Черніrівська об
ласть, Бобровицький район, м. Бобровиця, вул. Луnицька, 4,
контактна особа - спеціаліст Бобровицької міськоТ ради Горда
Валентина Миколаївна, (097) 826-5343, з 21 червня 2019 року.

Козацький старостинський округ Бобровицької міської ра
АИ. Адреса: 17450, Чернігівська область, бобровицький ра
йон, с Козацьке, вул. Миру, 74, контактна особа - виконуючий 11•
обов'Rзки старости Козацького старостинськоrо округу Боб•
ровицької міської ради Яrола Володимир Іванович, (095) 089-
31-08, з 21 червня 2019 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВІДАЛЬНІСТЮ «КО
ЗАЦЬКЕ». Адреса: 17450, Чернігівська область, Бобровиць
кий район, с. Козацьке, вул. Миру, 15, контактна особа - го
ловний інженер ТОВ «КОЗАЦЬКЕ» Сорока Володимир Васи-_1,.
льович, (095) 850-29-55, із 21 червня 2019 року.

Сергій чквовськня.
директор ТОВ "КО:JАЦЬКЕ"



ЗАТВЕРДЖЕНО

ОБ "Козацьке"

AKT№l

Про розміщення Оголошення
та Звіту з ОВД на дошках оголошень

м.Бобровиця 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ТОВ "Козацьке" Сороки Володимира

Васильовича, головного бухгалтера ТОВ "Козацьке" Даценко Валентини Володимирівни та

спеціаліста Бобровицької міської ради Гордої Валентини Миколаївни про те, що'~" ~#)2.--

2019 року на дошці оголошень у м. Бобровиця Бобровицької міської ради, до складу якої входить

Козацький старостинський округ, розміщено Звіт про плановану діяльність та Оголошення про

початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

<<Бу,дї'~ництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN HANDLER, яка

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна, буд. 15».

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 Бобровицької міської ради, третій - для ТОВ "Козацьке".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Звіту з ОВД та Оголошення про початок
громадського обговорення

оголошень адмінбудівлі Бобровицької міської р
планованої діяльності на дошці

Спеціаліст Бобровицької міської ради

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер

В.М. Горда

В.В. Сорока

В.В. Даценко



Додаток до Акта №1 від «с:МР » U;І'17fіf,е,...
Фотофіксація розміщення Звіту з оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу

на довкілля планованої діяльності на дошці оголошень Бобровицької міської ради.

Спеціаліст Бобровицької міської ради

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

і ·,

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"

(підпис)

~

В.М. Горда

В.В. Сорока

В.В. Даценко



. Чубовський

АКТ№2

Про розміщення Оголошення
та Звіту з ОВД на дошках оголошень

с. Козацьке
2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ТОВ "Козацьке" Сороки Володимира

Васильовича, головного бухгалтера ТОВ "Козацьке" Даценко Валентини Володимирівни та

виконуючого обов'язки старости Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради

Яголи Володимира Івановича про те, що "с&!_" ~l(,t,,-- 2019 року на дошці оголошень

адмінбудівлі Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради розміщено Звіт про

плановану діяльність та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності діяльності «Будівництво системи автономного газопостачання

. зерносушарки GRAIN HANDLER, яка знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н,
с. Козацьке, вул. Леніна, буд. 15».

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 Козацького старостинського округу Бобровицької міської
ради, третій - для ТОВ "Козацьке".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Звіту з ОВД та Оголошення про початок

громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на дошці

оголошень адмінбудівлі Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради на 1 (одному)
аркуші.

В. о. старости Козацького старостинського округу
Бобровицької міської ради

..

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"

В.І. Ягола

В.В. Даценко



Додаток до Акта №2 від «М » УfJ1N,Jl..
Фотофіксація розміщення Звіту з оцінки впливу на довкілля та Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу

на довкілля планованої діяльності на дошці оголошень адмінбудівлі Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
••

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

1

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"

(підпис)

d)r..f~
~

..,

В.І. Ягола

В.В. Сорока

В.В. Даценко



ВЕРДЖЕНО

АКТ№З

Про розміщення Оголошення
та Звіту з ОВД на дошках оголошень

с. Козацьке від" &е1" Цf6Іf.і.----- 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ТОВ "Козацьке" Сороки Володимира

Васильовича, головного бухгалтера ТОВ "Козацьке" Даценко Валентини Володимирівни та

бухгалтера ТОВ "Козацьке" Салдецької Тетяни Вікторівни про те, що "d,f/__" Ujf!Hfl--- 2019
року на дошці оголошень адмінбудівлі ТОВ "Козацьке" розміщено Звіт про плановану діяльність та

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої

діяльності «Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN HANDLER, яка

• внаходиться за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна, буд. 15». •·

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 ТОВ "Козацьке".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Звіту з ОВД та Оголошення про початок

громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на дошці
оголошень адмінбудівлі ТОВ "Козацьке" на 1 (одному) аркуші.

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"
..

Бухгалтер ТОВ "Козацьке"

~ В.В. Сорока

Фі=~
~ис)

В.В. Даценко

(підй

Т.В. Салдецька



Додаток до Акта №3 від «.dd/2._» ~ 2019 року

Фотофіксація розміщення Звіту з оцінки впливу на довкілля та Оголоше~ня про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності на дошці оголошень ТОВ «Козацьке».

Головний інженер ТОВ "Козацьке"
мп

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"

Бухгалтер ТОВ "Козацьке"

ДО Ш І( А oronow~

оголоw

~В.В.Сорока

(пі.Іі

В.В. Даценко

Т.В. Салдецька

,.



ЗАТВЕРДЖЕНО

. Чубовський

АКТ№4

Про розміщення Оголошення
та Звіту з ОВД на дошках оголошень

с. Козацьке 2019 року

Даний акт складений у присутності головного інженера ТОВ "Козацьке" Сороки Володимира

Васильовича, головного бухгалтера ТОВ "Козацьке" Даценко Валентини Володимирівни та

виконуючого обов'язки старости Козацького старостинського округу Бобровицької міської ради

Яголи Володимира Івановича про те, що "d&_" U(Plfv 2019 року на дошці оголошень в

центрі села, розташованої по вул. Миру (між магазином та церквою у с. Козацьке), розміщено

. Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої

діяльності «Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN HANDLER, .яка. - -
знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Леніна, буд. 15».

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 Козацького старостинського округу, третій - для ТОВ
"Козацьке".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на дошці оголошень в центрі

В. о. старости Козацького старостинського округу
Бобровицької міської ради •

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"

В.І. Ягола

(підпис)

Рі В.В. Даценко



Додаток до Акта №4 від «J,&_» 'lt;A{~ 2019 рок

Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованоі діяльності на
дошці оголошень в центрі села по вул. Миру (між магазином та церквою у с. Козацьке).

Головний інженер ТОВ "Козацьке"

Головний бухгалтер ТОВ "Козацьке"

В.І. Ягола

В.В. Сорока

В.В. Даценко

'.



ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо

«Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN НANDLER, яка знаходиться за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20193143093

Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Миру, буд. 72
(місце проведення громадського слухання)

від 18 липня 2019 року с. Козацьке

.·
Присутні:
Учасники громадських слухань у кількості_!___ осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком

до цього протоколу.
Порядок денний:
1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

3. Запитання до доповідачів та відповіді.
4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).
5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття

громадських слухань.

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



2

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

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

на вступне слово головуючого - до О хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання - до {0 хв.;

на кожну з __ співдоповідей - до....:::::::_ хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до О хв.;
на зареєстровані виступи в обговоренні - до _:::_ хв.;
на інші виступи в обговоренні - до Q хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань - до __S__ хв.

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



2. Доповідь іншого учасника

роткии зміст доповіді)

3. Доповідь іншого учасника

(прізвище, ім 'я, по батькові, посада)



З. Запитання та відповіді ;10 доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надасться безпосередньо на
громадських-слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)"

№ Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася
(із зазначенням особи, що її надає)



І

4. ОбговоЕ_снн_~часника."1!! громадських слухань ()·сні зауваження. пропозиції, та відповіді на них)"
',

No Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи. що ·1·х подає) Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)

~ ;) ' /
/ /

{ ~ І
,,,,,__

L-- __-/

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



До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 2_ арк.

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

3. Журнал (відомість) реестрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, наL арк..
4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на--=- арк.

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

6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий
(підпис) (прізвище та ініціали)

* Факт відсугнос I і зауважень 1 а п ролозицій фіксується у розділі 3 протоколу.



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

«Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN НANDLER, яка знаходиться за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу па довкілля № 20193143093

Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Миру, буд. 72
(місце проведення громадського слухання)

від 18 липня 2019 року с. Козацьке

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

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

(для юридичних осіб) осіб)

і. (!~JevJь rl-Cl ~·
?/!Je,yY)~ ~
/?)e,·rz у':) F·~ис(.__

o~{YUl'v0
-

)__ ,

~~нис«Ct '

t)~ 'АJАЛ llia -vvo/
* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

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

Адреса реєстрації або фактична адреса

№ прізвище, ім'я, по батькові (для проживання (для фізичних осіб) або

представника і найменування (для фізичних. телефон адреса місцезнаходження (для Підпис*

юридичних осіб) осіб) юридичних осіб)

/ •

/
/

.
1/ .

ІЛ
/

~

Головуючий
(підпис)

:!щw~ lJ /2?
(прізвище та ініціали)

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

·ct,



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

«Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN НANDLER, яка знаходиться за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20193143093

Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Миру, буд. 72
(місце проведення громадського слухання)

від 18 липня 2019 року с. Козацьке

№
з/п

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

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

1

40~ Н.Lи) ~rJ-1 J't.Lf..~
7/

ro/J и юrf-~

Підпис*

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



Прізвище, ім'я, І '
№ по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, Посада / найменування юридичної особи Підпис=з/п по'·.батькові представника (для юридичних осіб)

...:.::

/

V
.

~

Головуючий
(підпис) (прізвище та ініціали)

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



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

протягом громадських слухань щодо

«Будівництво системи автономного газопостачання зерносушарки GRAIN НANDLER, яка знаходиться за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20193143093

Чернігівська область, Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Миру, буд. 72
(місце проведення громадського слухання)

від 18 липня 2019 року с. Козацьке

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

·- -

---------~

~ >-----

Головуючий
(підпис)

:laн1v.a 2,Щ
(прізвище та ініціали)

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


