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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
планованої діяльності

«Будівництво багатопаливної автозаправної станції з постом технічного
.-~ -обслуговування на автошляху Чернігів-Грем'яч (км 65+100 праворуч) в м.

Мена Менського району Чернігівської області» "· ,.

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 № 20193253178.

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

Планована діяльність: «Будівництво багатопаливної автозаправної станції з
постом технічного обслуговування на автошляху Чернігів-Грем'яч (км 65+ 1 ОО
праворуч) в м. Мена Менського району Чернігівської області».

3. Назва суб'єкта господарювання:
Товариство 3 обмеженою віmюві;щльніспо «УТН -- ЧЕРНlІ ·113».

4. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видтв
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 пункту 4 частини 3 статті 3 Закону.

5. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та



уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля -Департаменту
екології та природних ресурсів Чернігівської 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 26 березня 2019 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності з будівництво багатопаливної автозаправної станції
з постом технічного обслуговування на автошляху Чернігів-Грем'яч (км 65+100
праворуч) в м. Мена Менського району Чернігівської області оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з оцінки
впливу на довкілля 31 травня 2019 року.

5.3. Звіт з оцінки впливу на ;.:щвкілля (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 31 травня 2019 року.

б. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з оцінки
впливу на ловкілпя:

б. І. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Деснянська
правда» від 21 березня 2019 року № 12 (28678) та «Наше слово» від 22 березня
2019 року № 12 (10777), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД опубліковано
у газетах «Деснянська правда» від 23 травня 2019 року № 20 (28686) та «Наше слово»
від 24 травня 2019 року No 21 ( 10786), копії яких додаються до цього звіту.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 22 березня
2018 року розміщено на дошці оголошень Менської міської ради (підтвердженням
факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

., 6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з 24 травня
2019 року розміщено на дошці оголошень Менської міської ради (пілтверлженням
факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:
6.5.1. У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 31 травня 2019 року розміщено в приміщенні Департаменту

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

адмш1стративно-територіальної одиниці, що може зазнати впливу планованої
. .

ДІЯЛЬНОСТІ:
Звіт з ОВД з 24 травня 2019 року розміщено в приміщенні Менської міської ради

за адресою: вул. Титаренка Сергія, буд. 7, м. Мена, Чернігівської області.
6.5.3. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої

. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 24 травня 2019 року розміщено в приміщенні ТОВ «УТН-Чернігів»
за адресою: м. Чернігів. вул. Малиновського. бул. 30А.

7. Інформапія про отримані віл громадськосгі 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.
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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 26 березня 2019 року
по 22 квітня 2019 року. _

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 31 травня 2019 року
по 08 липня 2019 року.

9. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції до звіту
зОВД:

Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД, пропозиції і. . . .зауваження ВІД громадськості до уловноваженого територіального органу з ОЦІНКИ
впливу на довкілля не надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
планованої діяльності проведено 14 червня 20 І 9 року в приміщенні Менської міської
ради за адресою: вул. Титаренка Сергія. буд. 7, !УІ. Мена Менського району
Чернігівської області, громадськість не зявилась. про що складено акт про неявку. .представникгв громадськості,

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) наД'аркушах :
11 .1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розмішсння документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього звіту;
' 11.2. Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення письмових
зауважень і пропозицій громадськості не долаються у зв'язку із тим. що протягом всього
терміну громадського обговорення звіту з ОВД письмові пропозиції і зауваження від
громадськості не надходили;

І І.З. Акт про неявку . .представників громадськосп ПІД час проведення. . .громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкшля.

Начальник відділу моніторингу та. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

управюння природоохоронних програм
. .та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

(керівник структурного підрозділу з оцінку впливу на
довкілля уповноваженого органу)

В.о. директора Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадмін істрації

(підпис)

L 
(пілпис)

В.ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

В. НОВАК
(ініціали. прізвище)

(керівник уповноважспого територіального органу)

Яна Жовтовата (0462) 677-914

з
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Передвиборча агітація ®

- за свого!
НА ХВИЛЯХ ВАШОГО УСПІХУ

Чернігівщина
Стаття присвячується виборцям Олега Ляшка та тим,

хто ще визначається, за кого проголосувати

3 овсім скоро настане 31 берез
ня - час, коли Чернігівщина ра
зом із усією Україною зробить
свій вибір. Вибір того, хто пове-

де свій народ протягом наступних п~ти
років до заможності кожного чи знов до
зубожіння багатьох.

ВАЖЛИВИЙ ВИБІР
У будь-якому випадку, не в останню чергу це залежить від нашо

го вибору. У кожного з нас будуть свої мотиви, кому ж віддати голос.
Хтось повірить у магію образу, показаного з кольорових екранів, не
розуміючи, що йому підсовують чергового «кота в мішку». Хтось за
хоче ще 5 років «жити по-новому» з одним і тим самим, бо наче
fiinhІIIP R кn~і1-1і пnrтnЙІ-ІИ)( І-ІРМАа:' А УТПГh rnnиЙMP nPnPRTЇПPI-II-IQ q~-

лищі, то вони будуть за нього голосувати. Лікарню зберегли, а ось
чи віддячать за це холминці, чи згадають свою обіцянку, стане ві
домо незабаром.

20% ЗА ПАЙ. TAKOf ПЛАТИ
БІЛЬШЕ НІДЕ В УКРАЇНІ
НЕМАЄ
Треба зазначити, що й однодумцями Олега Ляшка є ті, хто що

дня доводить своїми діями: інтереси суспільства важливіші за влас
ні. Серед таких однодумців - герой Украіни, генеральний директор
одного з найпотужніших у Чернігівській області агропромислово
го підприємства «Земля і воля» Леонід Яковишин. Його двічі ви
знавали кращим меценатом Чернігівщини, заснований ним благо
дійний фонд постійно допомагає тяжкохворим та малозабезпече
ним людям, а запроваджений ним 20-відсотковий розмір орендних
платежів за землю дЛЯ власників паїв - безпрецедентний в Украі
ні. Кого, як не близького по духу Олега Ляшка, може підтримувати
така людина?
................•..•..,,,.,•.·..-·.;..:;::c·····.w'!;:··.;:.···~.,.-,,.-мr" ···········;:,.,,.~ ",._! ·······--~~,:~,;~ ····-.-;····,%····~·····w.



ДЕСНЯНСЬКА ПРАВДА оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН - ЧЕРНІПВ»,

іІод згідно з ЄДРПОУ - 32818301,
інформує про намір провадити плановану діяльність

та оцінку П впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 14020, Україна, м. Чернігів, вул. Малиновського, 30А;
Контактні номери телефонів: (0462) 693-055, (0462) 728-598,

(0462) 662-366.
2. Планована діяnьність, її характеристика, технічні аnьтернатмвм
Планована діяnьність, її характеристика
Передбачається нове будівництво багатопаnмвної автозаправної

станції з постом технічного обслуговування на автошляху Черніrів-Грем\Іч
(км 65+100 праворуч) ум. Мена Менського району Чернігівської області,
до складу якої входитимуть будівля операторської, навіс, паливороздаваль
ні колонки, резервуарний парк палива (бензин, дизпаливо), стаціонарний
модуль для заправки автомобілів зрідженим газом (МЗАЗГ), пост технічно
го обслуговування автомобілів, пожежні підземні резервуари, ємність для
технічної води, локальні очисні споруди дощових стоків, локальні очисні
споруди побутових стоків.

Технічна альтернатива 1
Технологічна частина багатопаливноі АЗС включає в себе:
- АЗС - підземний резервуарний парк палива (бензин, дизпаливо) з

двома роздавальними колонками;
- стаціонарний модуль (МЗАЗГ) для заправки автомобілів стисненим

газом (пропан-бутаном), заправна колонка;
- пост технічного обслуговування (перевірка стану автомобілів, вияв

лення дефектів).
З метою захисту території від забруднення передбачається влашту

вання локальних очисних споруд (ЛОС):
- локальні очисні споруди зливових вод ОЛВ-10 ТОВ «ОЛВ-Киів»;
- локальні очисні споруди госпобутових стоківьсептик, фільтруючий

колодязь.
Технічна альтернатива 2
Варіант щодо накопичення стічних вод (зливових та господарсько-по

бутових) з наступним вивезенням на найближчі очисні споруди є необгрун
тованим як з економічної, так і з технологічної точок зору для безпечної
експлуатації багатопаливноі АЗС.

3. Місце провадження манованоі діяnьності, територіаnьні аnьтер
натмвм

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна
тива 1

Влаштування багатопаливноі АЗС з постом технічного обслуговуван
ня планується на орендованій земельній ділянці площею в межах земле
відводу - 7280,00 м' (витяг з Державного реєстру речових прав на неру
хоме майно про реєстрацію іншого речового права за індексним номером
136618928 від 05.09.2018 р. та витяг з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку за номером НВ-7407328512018 від 04.09.2018, ка
дастровий номер 7423010100:01:005:0637.)

Цільове призначення та вид використання земельної ділянки - для
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних
послугта допоміжних операцій.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 2

Не розглядається.
4. Соціаnьно-економічний вмив манованоі діяnьності
Під час роботи багатопаливноі АЗС з постом технічного обслуговуван

ня відбудеться створення додаткових робочих місць, збільшення надхо
джень до бюджетів усіх рівнів, розвитку відповідної інфраструктури, діло
вої та інвестиційної сфери.

5. Загаnьні технічні характеристики, у тому числі параметри манова
ної діяnьності (потужність,довжмна, моща, обсяг виробництва тощо)

Призначення багатопаливноі автозаправної станції з постом технічно
го обслуговування надання послуг з:

- заправки автомобілів рідким моторним паливом (бензин та дизельне
пальне) - 250 заправок на добу;

- заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бута
ном) - 200 заправок на добу;

- надання послуг на посту техобслуговування з перевірки стану авто
мобілів (контрольно-діагностичні роботи, усунення дрібних несправностей
виявлення дефектів) - 20 автомобілів на місяць.
--··--'~~~~!: _Р~':~°.~~~-б~':ато_паливноі АЗ~-~- ~~л,,а~~~бо~о}50 діб на рік, посту
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8. Сфера, джерела та видм можnмвого вмиву на довкімя:
щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами можливого впливу на довкілля є автотранспорт, техноло

гічне обладнання багатопаливноі АЗС, заправний майданчик, технологічні
процеси.локальні очисні споруди дощових вод та локальні очисні споруди
господарсько-побутових стоків.

Коротка характеристика можливих впливів планової діяльності:
- на геологічне середовище - відсутній;
- на повітряне середовище - викиди парів бензину, вуглеводнів фрак-

ції С12-С19, оксиду вуглецю, діоксиду азоту.діоксиду сірки, бенз(а)пірену, па
рів пропан-бутану;

- на клімат та мікроклімат - відсутній;
- на водне середовище - утворення господарських, побутових та зли-

вових стоків;
- на техногенне середовище - відсутній;
- на соціальне середовище - не впливає;
- на рослинний та тваринний світ - відсутній;
- на грунт - у межах дозволених рівнів;
-утворення відходів, що будуть передаватися на утилізацію.
щодо технічної альтернативи 2:
Збігаються з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера.джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на те

риторії здійснення планової діяльності - на території Менської міської ра
ди Менського району Чернігівської області.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Наnежність манованоі діяnьності до першої чи другої категорії ви

дів діяnьності та об'єктів, які можуть матм значний вмив на довкімя та
підnягають оцінці вммву на довкімя (зазначмтм відповідний пункт і ча
стину статті 3 Закону Украіни «Про оцінку вмиву на довкімя»)

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля, відповідно до статті 3, пункту 4 Закону Украіни «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059 - від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав дnя здійснення оцінки транскордонного вммву
на довкімя (утому чмелі наявність значного негатмвного транскордонного
вммву на довкімя та перелік держав, довкімя яких може зазнатм знач
ного негатмвного транскордонного вммву (уражених держав)

Транскордонний вплив відсутній.
11. Плановий обсяг досліджень та рішень деталізації інформації, що

підnягає вкnюченню до звhу з оцінки вммву на довкімя
Відповідно до ст. 6 Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки вммву на довкімя та можnивості дnя участі в

ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний

вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкіл
ля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкіл
ля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз
уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до
даткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформа
ції, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'я
тим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідом
лення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходя
чи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допусти
мість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності
та визначає екологічні умови П провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження плано
ваної діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз
гляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
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сьогодні особливо набуває актуальності реалі
зація цілеспрямованих психопоrо-педаrоrіч
них вмивів при навчанні робітничих профе-

сій в НКК ПАТ «Укрнафта», з метою оптимізації процесу
набупя знань та вмінь.11-14 березня 2019 року пред
ставники Львівського національного педаrоrічноrо уні
верситету імені М. П. Драгоманова провепи навчання
дпя інженерно-технічних працівників структурних оди
ниць Бізнес-підрозділу Схід ПАТ «Укрнафта». Зокрема,
навчання відбулося і в НГВУ «Черніrівнафтоrаз».

Викладачі університету володіють великим педа
гогічним досвідом та користуються заслуженою поша
ною в наукових колах, а тепер і серед працівників ПАТ
«Укрнафта». •

Головною особливіаю курсу було викориаан
ня технології комбінованого навчання, відповідно до
якої слухачі активно співпрацювали з викладачами як
в аудиторії, так і диаанційно за допомогою порталу
«Skype».

Під час роботи з онлайн-курсом слухачі мали змо
гу ознайомитися з основними теоретичними положен
нями сучасної психологічної і педагогічної науки, здійс
нити теаову перевірку знань, виконати творчі завдання.
Окрім того слухачі брали активну учааь у дискусіях та
отримували онлайн-консультації викладачів. Аудиторне
навчання викладачі максимально урізноманітнили пси
холого-педагогічними тренінгами з викориаанням ді
лових ігор, кейс-технологій, форсайт-технологій тощо.

По закінченні навчання слухачі отримають свідо
цтва про підвищення кваліфікації.
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пальне)-· 250 заправок на добу;
- заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бута

ном) - 200-заправок на добу;
- надання послуг на посту техобслуговування з перевірки стану авто

мобілів (контрольно-діагностичні роботи, усунення дрібних несправностей
виявлення дефектів) - 20 автомобілів на місяць.

Режим роботи: багатопаливної АЗС - цілодобово 350 діб на рік, посту
технічного обслуговування - в одну зміну 250 діб на рік.

Зберігання палива передбачено в підземних двостінних резервуарах:
3х20 м' бензини А-80, А-92, А-95 «Преміум», 1х20 м' - дизпаливо, lxlO м'
- для збору аварійного проливу.

Зберігання суміші пропан-бутан (СВ[) передбачено в резервуарі
lxlO м' (стаціонарний модуль для заправки автомобілів зрідженим газом
МЗАЗ[) - наземно.

6. Еколоrічні та інші обмеження манованої дімьності за альтерна
тивами:

щодо технічної альтернативи 1:
при дотриманні вимог технологічного регламенту роботи багатопа

ливноі АЗС вплив на навколишнє середовище перебуває в межах нор
мативів чинного законодавства і окремих додаткових екологічних обме
жень не потребує. Запланована діяльність проводиться в межах орендо
ваної земельної ділянки. Санітарно-захисна зона багатопаливноі АЗС ви
тримується.

Обмеження планової діяльності:
- дотримання розмірів СЗЗ;
- дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин у межах ГДК на-

селених місць;
- прямий вплив на (рунт, поверхневі та підземні води - відсутній;
Акустичне забруднення - допустимий рівень шуму.
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
Збігаються з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки отри

мані, розмір СЗЗ витримується, протипожежні розриви між будівлями та
спорудами дотримуються.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Проектні

рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують раціональне
використання фунту, водних ресурсів та здійснення відновлювальних за
ходів.

щодо технічної альтернативи 2:
Збігаються з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику бу

дівництва, організація відведення дощових та талих вод, зняття рослинно
го шару фунту при земляних роботах.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
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ваноі діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз
гляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а також узяти участь у громадських слу
ханнях.Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро
мадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсяrу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки вмиву на довкіппя

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших за
уважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони бу
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня іх отримання).
Особи, які надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб'єкт господарювання
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахува
ти повністю, врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадЖення манованої дімьності
Вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону Украіни

«Про оцінку впливу на довкілля» - відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на початок бу
дівельних робіт.

Орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення, -
Державна архітектурно-будівельна інспекція Украіни. -

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до манованої дімьно
сті, обсяrу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звhу з оцінки вмиву на довкілпя, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації, розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, про
спект Миру, 14; Електронна адреса - E-mail: deko_post@cg.gov.ua;

Номер телефону (0462) 677-914,
Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна.

ДОПОМОЖІТЬ УРЯ1УВАТИ ЖИТТЯ!!!
Романові Бобирю 32 роки. Більше року він бореться з тяжкою хворо

бою.
Грудень 2017 року розділив життя Романа на «дО» і «ПІСЛЯ». «дО» - це

улюблена робота.друзі, хобі, а головне - усміхнена мама. «ПІСЛЯ» - це лікар
ня та страшний діагноз - лімфома Ходжкіна, нодулярний характер склерозу, з
ураженням над- і підключичних лімфовузлів.Адалі - обстеження, «хімії», оп
ромінення, знову обстеження... І завжди сумна та стривожена мама.

Майже рік сім'я Романа самотужки оплачувала лікування, але нині всі
кошти вичерпано. Постало питання про обстеження й лікування за кордо
ном, на що потрібно 60 тисяч доларів. Таких грошей у родини немає.

Мама Роми, яка працює медсестрою в лікарні та рятує чужі життя, про
сить допомогти ій урятувати єдиного сина.

Якщо кожен із нас допоможе хоча би гривнею, у Романа знову будуть
улюблена робота, хобі, а головне - усміхнена мама.

Прива15анк: 5168 7573 8483 0487 Бобир Лариса Михайлівна (ма~3.а)
Ощадбанк: 5167 4901 2810 6011 Тел.: (063) 579-80-:.Ю,

PayPaL: paypaLme/Ь0Ьyroman (097) 880-38-55. ·
·,

Департамент агро-
промислового розвитку
облдержадміністрації по
відомляє про проведен
ня конкурсу щодо надан
ня фінансової підтримки
суб'єктам господарювання
агропромислового комп
лексу через механізм зде
шевлення кредитів у 2019
році. Про порядок та умо
ви проведення конкурсу
можна дізнатися за теле
фоном ум. Чернігові (0462)
774-529 і на сайті Департа
менту http://apk.cg.gov.ua/
у розділі «Державна під
тримка».

Продаётся дача
(общество «Строитель»).
Тел. (067) 848-93-50.

навчання викладачі максимально урізноманітнили пси
холого-педагогічними тренінгами з використанням ді
лових ігор, кейс-технологій, форсайт-технологій тощо.

По закінченні навчання слухачі отримають свідо
цтва про підвищення кваліфікації.

Така методика розвитку психолого-педагогічної
компетентності викладачів професійного навчання ка
дрів на виробництві створює можливість підвищува
ти їхній професійний рівень, сприяти процесу іхнього
особистісного зростання, реалізації творчого потенці
алу, сформувати вміння, які необхідні для ефективної
організаціі професійно-педагогічної діяльності.

корІв, тепнт, св1ней та коней
на м'исо й на утримання.

ДОРІЗ ЦІЛОДОБОВО.
Тел.: (063) 023-26-69, (098) 588-66-94.

ПАМЯТНИІ-<И ИЗ __
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

.•
ОТ 1800 ГРН

ГРАНИТА

ПРЯМЬІЕ ПОСТАВІ,{И С І,(ДРЬЕРА.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА,
ХУД. ОФОРМЛЕНИЕ, ОГРАДКИ,

ФОТО, ТАБЛИЧКИ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

.А. ул_ 1 мая, 156а (р-н rипермаркета «Вена»)
..А. (099) 290 79 14, (063) 643 23 71,
GRANПE (098) 499 88 64

ФОП Захарченко С. В. повідомляє, що 28.03.2019 р. об 11.00 буде прове
дено встановлення на місцевості зовнішніх меж земельних ділянок за адре
сою: вул. Острівська, 30, с. Мостище Петрівської сільськоі ради Козелецько
го району Чернігівської області. Просимо бути присутніми суміжних земле
користувачів: вул. Острівська, 28, вул. Острівська, 32 та представника Петрів
ської сільської ради.

Втрачені протоколи зборів садівничого товариства «Березень» просимо
повернути за винагороду. Тел. (097) 00-00-168.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія АБ № 525237, видане
25.07.2017 року на ім'я Шалубай Володимир Васильович, вважати недійсним.

Продам новий циркулярний верстат (220V, 2 кВт) та циркулярно-фугу,-,~ ' ·
вальний верстат (380V, 5 кВт). Тел. (050) 991-88-68.

Продам човен дюралевий «Южанка» з кр~ами (довжина 4,8 м, ванта
жомісткість 400 кг). Тел. (050) 555-15-47.

Головне управління ДФС у Чернігівській області висловлює глибо
кі співчуття заступнику начальника відділу адміністрування та контро
лю за відшкодуванням ПДВ управління податків і зборів з юридичних
осіб Олені Федорівні Протченко з прив_одутяжкої втрати - смерті братаІ Миколи Федоровича ГАИМАНОВСЬКОГО , ·•/:.,-
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ЯК ОТРИМАТИ
СУБСИДІЮ
Якщо гроші не принесли
з пенсією, звертайтеся ••-~
до Ощадбанку. i#JwJ

Л1КАРНЯ
МАТИМЕ МРТ
Цього року заплановано
придбати дороговартісне
обладнання для ЦРЛ.

НАЙБЛИ>КЧА ГАЗЕТА

НАWЕСЛО
№12 ( 10777), п'ятниця, 22 березня 2019 року http://nslovo.com, http://susidy.city..

У СЕЛІ РОЗПОЧАЛИ
ПІДГОТОВКУ
БУДІВЕЛЬНОГО
МАЙДАНЧИКА ДЛЯ
ЗВЕДЕННЯ навот
СІЛЬСЬКО'і МЕДИЧНОТ
АМБУЛАТОРІ"і. І ДЛЯ
ЦЬОГО ПОЧАЛИ
ВИРУБУВАТИ СКВЕР.
- ПОРУЧ ЗІ СКВЕРОМ
Є БАГАТО МІСЦЬ,
ДЕ МОЖНА ПОЧАТИ
БУДІВНИЦТВО,
- ПЕРЕКОНАНА
ЖИТЕЛЬКА
СЕЛА НАТАЛІЯ
БУРКОВСЬКА. - А
ТАМ ВСТАНОВЛЕНО
ДИТЯЧИЙ



·-12 наша ПАНОРАМА 22 березня 2019 року_ НАWЕЖСn~·

ОВЕН
Вам необхідно

реалізувати свої
11m,,,;,,,,,,,,;;\;щsщ4Рзадуми. Ви - лі

дер, і це допоможе до
сягти свого. Однак і за не
вдачі доведеться відпові
дати теж.

11111

о

БЛИЗНЮКИ
Ваші плани

~ ~. ,. й задуми здій-
І!І&w,шs~т=d!· сняться, причо

му все складеться якнай
краще без особливих зу
силь з вашої сторони.

РАК
Ви будете на

ілені незвичай
ною працездат-

ністю, усе просто горітиме
в руках. Цей час сприятли
вий для зустрічей і плідного
спілкування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю

"УТН-ЧЕРНІГІВ»
(код згідно з ЄДРПОУ - 32818301)

інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінкуїі впливу на довкілля

1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 14020, Україна, м. Черні

гів, вул. Малиновського, 30А. Контактні телефон
ні номери: (0462) 693-055, (0462) 728-598, (0462)
662-366.

2. Планована діяльність, їі характеристика,
технічні альтернативи

Планована діяльність, їіхарактеристика
Передбачається нове будівництво багатопалив

ноі автозаправної станції з постом технічного об
слуговування на автошляху Чернігів - Грем'яч (км
65+1 ОО праворуч) в м. Мена Менського району Чер
нігівської області, до складу якої входитимуть: бу
дівля операторської, навіс, паливо-роздавальні ко
лонки, резервуарний парк палива (бензин, дизпа
ливо), стаціонарний модуль для заправки автомо
білів зрідженим газом (МЗАЗГ), пост технічного об
слуговув.11-іня автомобілів, пожежні підземні резер
вуари, ємність для технічної води, локальні очисні
споруди дощових стоків, локальні очисні споруди
побутових стоків.

Технічна альтернатива 1
Технологічна частина багатопаливноі АЗС вклю

чає в себе:
- АЗС - підземний резервуарний парк палива

(бензин, дизпаливо) з двома роздавальними ко
лонками;

. - стаціонарний модуль ( МЗАЗГ) для заправки ав
томобілів стисненим газом (пропан-бутаном), за
правна колонка;

- пост технічного обслуговування (перевірка ста
ну автомобілів, виявлення дефектів).

З метою захисту території від забруднення пе
редбачається влаштування локальних очисних спо
руд (ЛОС):

- локальні очисні споруди зливових вод ОЛВ-10
ТОВ «ОЛВ-Киів»;

- локальні очисні споруди госпобутових стоків:
септик, фільтруючий колодязь.

Технічна альтернатива 2
Варіант щодо накопичення стічних вод (зливових

та господарсько-побутових) з наступним вивезен
~ям на найближчі очисні споруди - є не обгрунтова
ним як з економічної, так і з технологічної точок зору
Д~ІlЯ безпечної експлуатації багатопаливноі АЗС.

'13. Міс8:'е провадження планованоїдіяльності,
територіаяьні альтернативи

Місце провадження планованоїдіяльності: тери
торіальна альтернатива 1

Влаштування багатопаливноі АЗС з постом тех
нічного обслvговvвання планvється на ооенnова-

для заправки автомобілів зрідженим газом МЗАЗГ)
-наземно.

6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1:
при дотриманні вимог технологічного регламен

ту роботи багатопаливної АЗС вплив на навколиш
нє середовище знаходиться в межах нормативів
чинного законодавства і окремих додаткових еко
логічних обмежень не потребує, Запланована діяль
ність проводиться в межах орендованої земельної
ділянки. Санітарно-захисна зона багатопаливної
АЗС витримується.

Обмеження планової діяльності:
- дотримання розмірів СЗЗ;
- дотримання рівнів викидів забруднюючих речо-

вин в межах ГДК населених місць;
- прямий вплив на грунт, поверхневі та підземні

води відсутній;
- акустичне забруднення - допустимий рівень

шуму.
щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.
Співпадають з технічною альтернативою 1
Щодо територіальної альтернативи 1:
містобудівні умови та обмеження забудови зе-

мельної ділянки отримані, розмір СЗЗ витримуєть
ся, протипожежні розриви між будівлями та спору
дами дотримуються.

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і

захист територіїза альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1:
топографо-геодезичні, інженерно-геологічні ви

шукування. Проектні рішення в період будівництва
та експлуатації забезпечують раціональне викорис
тання грунту, водних ресурсів та здійснення віднов
лювальних заходів.

Щодо технічної альтернативи 2:
співпадають з технічною альтернативою 1.
Щодо територіальної альтернативи 1:
інженерно-геологічні та геодезичні вишукування

на майданчику будівництва, організація відведен
ня дощових та талих вод, зняття рослинного шару
грунту при земляних роботах.

Щодо територіальної,альтернативи 2:
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впли

ву на ДОВКіЛ,fІЯ
Щодо технічної альтернативи 1:
джерелами можливого впливу на довкілля є: авто

транспорт, технологічне обладнання багатопалив
ної АЗС, заправний майданчик, технологічні проце
си, локальні очисні споруди дощових вод та локаль
ні очисні споруди господарсько-побутових стоків.

Коротка характеристика можливих впливів пла
нової діяльності:

- на геологічне середовище - відсvтній;

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».

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

Планована суб'єктом господарювання діяльність
може мати значний вплив на довкілля, а отже під
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Зако
ну Украіни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливунадовкілля; проведення громадсько
го обговорення планованої діяльності; аналіз упо
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на до
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб'єкт господарювання, а також інформації, отри
маної від громадськості підчас громадського обго
ворення, під час здійснення процедури оцінки тран
скордонного впливу, іншої інформації; надання упо
вноваженим органом мотивованого висновку з оцін
ки впливу на довкілля, що враховує результати ана
лізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкіл
ля у рішенні про провадження планованої діяль
ності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкіл
ля планованої діяльності, визначає допустимість
чи обгрунтовує недопустимість провадження пла
нованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.

Забороняється розпочинати провадження пла
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та
отримання рішення про провадження планованої
діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обгово
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли
ву на довкілля, а також на стадії розгляду уповно
важеним органом поданого суб'єктом господарю
вання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцін
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 ро
бочихднів громадськості надається можливість на
давати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з
оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також узяти участь у громадських слуханнях. Де
тальніше про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослі
дженьта рівня деталізаціїінформаціі, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо
вноваженого органу громадськість має право на
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до

. планованої діяльності, обсягv досліджень та рівня



. складений чіт
Г ·"- "'·'-+JІ кий план дій до

поможе уникнути суєти.
Значну допомогу нада
дуть друзі.

1111

СТРІЛЕЦЬ
Краще нікому

не розповідати
про свої плани. Прикрих

· промахів допоможе уник
нути вчасно почутий го-
лос інтуїції. -.--
ІІІВJ

Вам залишить
я докласти зо
с ім трохи зу-,

силь, щоб досягнути ба
жаної мети. І резуJІьта
ти перевершать усі очі

вання.

ИБИ
Час для роз

криття творчо
го потенціалу, втілення
у життя нових ідей. Емо
ції стабілізуються й утих
нvть.
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територіальні альтернативи
Місце провадження планованоїдіяльності: тери

торіальна альтернатива 1
Влаштування багатопаливноі АЗС з постом тех

нічного обслуговування планується на орендова
ній земельній ділянці площею в межах землевідво
ду 7280,00 м2 (витяг з Державного реєстру речо
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права за індексним номером 136618928
від 05.09.2018 р. та витяг з Державного земельно
го кадастру про земельну ділянку за номером НВ-
7407328512018 від04.09.2018, кадастровий номер
7423010100:01 :005:0637.)

Цільове призначення та вид використання зе
мельної~ілянки - для розміщення та експлуатації
будівель!! споруд дода_::кових транспортних послуг
та ДОПОМ/ЖНИХ операши,

Місце провадження планованоїдіяльності: тери
торіальна, альтернатива 2

Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планова

ноїдіяльності
Під час роботи багатопаливноі АЗС з постом тех

нічного обслуговування відбудеться створення до
даткових робочих місць, збільшення надходжень
до бюджетів усіх рівнів, розвиток відповідної інфра
структури, ділової та інвестиційної сфер.

5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (по
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо)

Призначення багатопаливіюі автозаправної
станції з постом технічного обслуговування надан
ня послуг з:

- заправки автомобілів рідким моторним паливом
(бензин та дизельне пальне) - 250 заправок надобу;

- заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим
газом (пропан-бутаном) - 200 заправок на добу;

- надання послуг на постутехобслуговування з пе
ревірки стану автомобілів (контрольно-діагностичні
роботи, усунення дрібних несправностей виявлен
ня дефектів) - 20 автомобілів на місяць.

Режим роботи: багатопаливноі АЗС - цілодобо
во, 350 діб на рік; посту технічного обслуговування
- в одну зміну 250 діб на рік.

Зберігання палива передбачено в підземнихдво
стінних резервуарах: Зх20 мЗ бензини А-80, А-92,
А-95 «Преміум», 1х20 мЗдизпаливо, 1х10 мЗ - для
збору аварійного проливу.

Зберігання суміші пропан-бутан (СВГ) передба
чено в резервуарі 1х10 мЗ (стаціонарний модуль

си, локальні очисні споруди дощових водта локаль
ні очисні споруди господарсько-побутових стоків.

Коротка характеристика можливих впливів пла-
нової діяльності: ,- на геологічне середовище - відсутній;

- на повітряне середовище - викиди парів бен-
зину, вуглеводнів фракції С12-С19, оксиду вугле
цю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену,
парів пропан-бутану;

- на клімат та мікроклімат - відсутній;
- на водне середовище - утворення господар-

ських, побутових та зливових стоків;
- на техногенне середовище - відсутній;
- на соціальне середовище - не впливає;
- на рослинний та тваринний світ - відсутній;
- на грунт - в межах дозволених рівнів;
- утворення відходів, що будуть передаватися на

утилізацію.
Щодо технічної альтернативи 2:
співпадають з технічною альтернативою 1.
Щодо територіальної альтернативи 1:
сфера, джерела та види можливого впливу надо

вкілля можливі на території здійснення планової ді
яльності - на території Менської міської ради Мен
ського району Чернігівської області.

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
9. Належність планованоїдіяльності до пер

шої чи другої категорії видів діяльності та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на до
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
(зазначити відповідний пункт і частину стат
ті З Закону України «Про оцінку впливу на до

-вкілля»)
Планована діяльність належить до другої катего

рії видів діяльності та об' єктів, які можуть мати зна
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впли
ву довкілля, відповідно до статті З пункту 4 Закону
Украіни «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від
23 травня 2017 року.

1 О. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілJ1я (у тому
числі наявність значного негативного тран
скордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значно-

. го негативного транскордонного впливу (ура
жених держав)

Транскордонний вплив відсутній.
11. Плановий обсяг досліджень та рішень де

талізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля

цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо
вноваженого органу громадськість має право на
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до

. планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спрос
тить процес реєстрації та розгляду ваших заува
жень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропози
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдино
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переда
ні суб'єкту господарювання (протягом трьох ро
бочих днів з дня іх отримання). Особи, які надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу
ють свою згоду на обробку іх персональних-даних.

Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахува
ти повністю, врахувати частково або обфунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обся
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до
вкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованоїді
яльності

Вид рішення відповідно до частини першої статті
11 ЗакQНу Украіни «Про оцінку впливу на довкілля»
- відповідно до законодавства рішенням про про
вадження даної планованої діяльності буде Дозвіл
на початок будівельних робіт.

Орган, до повноважень якого належить прийняття
такого рішення, -Державна архітектурно-будівель
на інспекція України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості
до планованоїдіяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з .оцінки впливу на довкілля, не
обхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласноїдержавної адміністрації, роз
ташованого за адресою: 14000, м. Чернігів, про
спект Миру, 14; електронна адреса: deko_post@
cg.gov.ua; номер телефону (0462) 677-914; контак
тна особа - Ганжа Валентина Юріївна.
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Товариство з обмеженою відповідальністю ·

«УТН-Чернігів»
м. Чернігів, вул. Малиновського,30-А (0462) 728~598 зкпо 32818301

Вих.№12/01
Від 22.03.2019р

АКТ№l

Пророзміщення або вприлюднення
Повідомлення про плановану діяльність,

. яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів Ук-раїни від 13 грудня 2-017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та
дати розміщення або оприлюднення ТОВ «УТН-Чернігів» «Повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля» комісією у складі:
директора ТОВ «УТН-Чернігів» Ріпко О.А.. , керівника проектів ПП «Портал-М» Мазур
Т.Г.., інженера з охорони праці ТОВ «УТН-Чернігів» Патьоха С.М., представника
Менської міської ради Білогуб І О. 22 березня 2019 року проведено розміщення з
фотофіксацією на дошці оголошень Менської міської ради «Повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Будівництво
автозаправної станції з постом технічного обслуговування на автошляху Чернігів -
Гремяч (км 65+100 праворуч).,.м.)vfена Менського району Чернігівської області» для
громадського обговорення з ~~важень і пропозицій до планової діяльності.
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Товариство з обмеженою відповідальвіетю ·

«УТН-Чернігів»
м. Чернігів, вул. Малиновського,30А (0462) 728-598 зкпо 32818301

Вих.№12/.01
Від 22.03.2019р

АКТ No2

Пророзміщення або оприлюднення
Повідомлення про плановану діяльність,

. яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з
оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для підтвердження факту та
дати розміщення або оприлюднення ТОВ «УТН-Чернігів» «Повідомлення про.
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля» комісією у складі:
директора ТОВ «УТН-Чернігів» Ріпко О.А.. , керівника проектів ПП «Портал-М» Мазур
Т.Г.., інженера з охорони праці ТОВ «УТН-Чернігів» Патьоха С.М., 22 березня 2019
року проведено розміщення з фотофіксацією на дошці оголошень ТОВ «УТН-Чернігів»
«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
«Будівництво автозаправної станції з постом технічного обслуговування на автошляху
Чернігів - Гремяч (км 65+100 п оруч) м. Мена Менського району Чернігівської
області» для громадського об . . з наданням зауважень.і пропозицій до планової• • е ено10ДІЯЛЬНОСТІ. ~~
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ДЕСНЯНСЬКА ПРАВДА ОГОЛОШЕННЯ № 20, 23 травня 2019 р.

№: 20193253178

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генеру
ється програмними засобами ведення Реєстру, не

зазначається суб'єктом господарювання) ·

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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок rромадського обговорення звіту

з оцінки вмиву на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної
в пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.

1. Планована діяльність
«Будівництво багатопаливноі автозаправної станції з постом

технічного обслуговування на автошляху Чернігів-Грем>яч (км
65+100 праворуч) в м. Мена Менського району Чернігівської області».

Багатопаливна автозаправна станція розрахована на 250 заправок
на добу трьома марками бензину - А-80 А-92 А-95 «Преміум»
дизельним пальним та 200 заправок на добу СВГ (скрапленим
вуглеводневим газом пропан-бутан).

Зберігання бензинів та дизпалива передбачається в підземних
двостінних металевих резервуарах ємністю по 20 мі-кож1!ий· пля
зберігання СВГ сталевий надземний циліндрічний резервуар
ємністю 9.96 w,

(загальні технічні характеристики, в тому числі параметри
планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання
ТQВАРИqво 3 ОБМЕЖЕНОЮ 8/ДПОВІдАЛЬНІrnQ «УТН-ЧЕРНІПВ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові

Код ЄдРПОУ - 32818301
фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в
паспорті),

Україна 14020.Україна.
м. Чернігів. вул. Малиновського. 30А:
Телефони: (0462/ 69-30-SS. (0462/ 69-30-3S.

Місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи-підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення

громадського обговорення
Депарrамент екології та природних ресурсів Чернігівської

обласної державної адмінісrоаціі:
14000. м. Чернігів. проспект Миоу.1.4
E::Jшш;_Jje!;Q..P!Ш@~.(tQ.Y~Ya;
ганжа Валентина ЮоП,на. (0461/ 67-48-71

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на---·~· .....•..•

має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на
її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності іх
обгрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в
письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
14.06.2019 року о 10.00 у приміщенні Менської міської ради за

адресою: вул. Титаренка Сергія. 7.м.Мена. Чернігівська область, 15600.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських

слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань)

, 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

Депаотаментv екологП та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адніністоошї. wтащованоі ю адресою: 14000.
м. Чернігів. проспект Мцоv. Н. Епектоонна адреса · Е-таі/: d~~9-
post@cg.gov.ua:

Контактна особg - Ганжа Валентина ІQОІївна: (0462/ 67-48-72.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактну особу)

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

департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації розташованої за адресою: 14000.
м. Чернігів. проспект Миоv. 14. Електронна адреса - Е-таіІ: deko
QQ~.t.@.(g,.(19.Y,.Yo.~.

Контактна особа - Ганжа Валентина Юр,ївна: (0462/ 67-48-72.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,

номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку

громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 117

аркушах.
06 Єкт відноситься до таких. що нтоть вплив на довкілля.
Санітарно-захисна зона - 50 м - витринується.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного
А nv1-1k'Тi h пьпгп оголошення). а також час. з якого гоомадськість

Продам будинок під дачу в
с. Тупичів (поруч ліс та озеро,
будинок дерев'яний, опалення
газ/дрова).
Тел.: (099) 181-37-55.
(096) 087-99-18.

Увага! Шановні громадяни Арта
монова Тетяна Іванівна.ділянка
№ 106,Літус Анатолій Акимович,
ділянка № 108, Соколова Неля
Анатолівна.ділянка № 109, або
такі довірені особи чи правона
бувачі, які мають право власно
сті на земельні ділянки № 106,
108,109 на території садівни
чого товариства ім. Мічуріна в
Чернігові. Прохання з'явитися на
місцеІрозташування земельних
ділянок 01 червня о 12 год. 30
хв. для підписання акта прийо
му-передачі майнових знаків ді
лянки № 107 на зберігання.
Контактний телефон
(063) 193-07-47.

Втрачене свідоцтво про право
власностf на житло № 3-568 від
22.06.1993 року, видане на ім'я
Дорошенко Галина Василівна,
Похилько Олександр Олексан
дрович. Якимова Пелегея Олек
сіївна.Дорошенко Петро Олек
сандрович, вважати недійсним.

Продається однокінна косарка
КТ-1 6/в, в гарному стані (вироб
ництва м. Гомель). Куликівський
р-н. Ціна договірна.
Тел. (094) 988-41-87.
(0462) 93-31-87.

( 1

\
ІНФОРМАЦІЯ

КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради про
намір передати нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл. селищ, міст

Чернігівської області в оренду
1. Назва об'єкта:
нежитлові приміщення. розташовані у підвалі

одноповерхової будівлі (літ. «7», «8»), загальною
площею 55,0 кв. м, корисною площею 39,3 кв. м
за адресою: м. Прилуки, вул. Земська, 4. Мета
використання об'єкта оренди: надання юридичних
послуг, консультацій населенню, офісна робота та
інші види діяльності, що не суперечать чинному
законодавству Украіни.

2. Назва об'єкта:
нежитлові приміщення, розташовані на

першому поверсі одноповерхової будівлі (літ. «1-
7», 1/2 літ. «1-4»), загальною площею 52.6 кв.
м, корисною площею 37,Q кв. м за адресою:
м. Прилуки, вул. Земська. 4. Мета використання
об'єкта оренди: надання послуг у сфері технічної
інвентаризації нерухомого майна.

за цільовим призначенням;
- погодження з умовами типового договору

оренди;
- погодження з базовою орендною платою;
- погодження забезпечення зобов'язання

зі сплати орендної плати у-вигляді завдатку
в розмірі не меншому, ніж орендна плата за
базовий місяць; компенсувати витрати на
публікацію інформації про намір передачі майна
в оренду та витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.

6. Термін, на який майно передається в
оренду: не менше 5 років, якщо менший термін не
запропоновано заявником.

7. Заяви про оренду вищезазначеного
комунального майна приймаються по 6 черв-
ня 2019 року включно в КП «Прилуцьке міжміське
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з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної
в пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.

1. Планована діяльність
«Будівництво багатопаливноі автозаправної станції з постом

технічного обслуговування на автошляху Чернігів-Грем>яч (км
65+100 праворуч} в м. Мена Менського району Чернігівської області».

Багатопаливна автозаправна станція розрахована на 250 заправок
на добу трьома марками бензину - А-80 А-92 А-95 «Преміум»
дизельним пальним та 200 заправок на добу СВГ (скрапленим
вуглеводневим газом пропан-бутан}.

Зберігання бензинів та дизпалива передбачається в підземних
двостінних металевих резервуарах ємністю по 20 w-кожний· для
зберігання СВГ сталевий надземний циліндрічний резервуар
ємністю 9.96 w,

(загальні технічні характеристики, в тому числі параметри
планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИqвQ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДnQВ/дАЛЬНІrnQ «УТН·ЧЕРНІQВ»

(повне найменування юридичної особи. код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові

Код ЄдРПОУ - 32818301
фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (цля фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки матника податків та офіційно повідомили

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в
паспорті),

Україно 14020. Україно.
м. Чернігів. вул. Малиновського. JOA:
Телефони: (0462/ 69-JO·SS. (0462/ 69-30-JS.

Місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи-підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення

громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської

обласної державної адміністрації:
14000. м. Чернігів проспект Мщw.1.4
~~!,.QJ!9.~X@.W...Q.Q.¾!.!ii.:
Ганжа Валентина Юоііена. {0461/ 67-48-n

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на
довкілля

lltmiл на почапюк буdівельних робіт. шо вцдаЕтьсв деожаеною
архітектурно·6удівепьною інспекщєю У«ооіш1. вюповfдно до Закону
України «про реzуJІІОf{Іннв містобvдІ,ноі дfsльностІ».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган,
уповноважений його видавати. нормативний документ, що

передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту

з оцінки вмиву на довкімя, включаючи інформацію npo час і місце
всіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 15. робочих днів
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки вмиву на
довкімя та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкімя.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість

її думку, стосуються манованоі діяльності, без необхідності іх
обфунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в
письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
14.06.2019 року о 10.00 у приміщенні Менської міської роди за

адресою: вул. Титаренка Сергія. 7. "'·Мена. Чернігівська обпасть.15600.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських

слухань)
Громадські слухання (Другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань)

• 6. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу н~ цовкілля та іншої доступної інформації щодо манованої
діяльності

Департаменту еколоzЦ та природних ресурdв Чернігівської
обласної державної адніністрац,ї. щтащованоі за адресою: 1.4000.
м. Чернігів. проспект Миру. 14. Електронна адреса · Е-таЛ: dekg_
post@cg.gov ua;

Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна; {04621 67·48-72.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактну особу)

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

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації розташованої за адресою: 14000.
м. Чернігів. проспект Миру. 14. Електронно адреса - Е-тоіІ: deko
1ю~t@cg.g_ov.ua· _

Контактно особо- Ганжа Валентино Юріївно· (0462167-48-72.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,

номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку

громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на Ш

аркушах.
06 ит відноситься до таких. що нають вплив на довкімя.
Санітарно-захисна зона - 50 м - витринується.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкімя та

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного
в пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість
може ознайомитися з нимитов «УrН·ЧЕРНІQВ». за адресою: Україна 14020. Україна.
м. Чеоніzів. еvл. Малиновського. .JOA;

Контактна особа Грищенко Микола Олександрович

Телефони· ,:Q-4621 69-30-55. (0462169-30-35.
Менська ніська рада. за адресою:

Черніzівська область. м. Мена. вул
і!!

Україна,
титаренка

15600,
~-

(найменування підприємства, установи, організаціі, місцезнахо
дження, дата, з якої громадськість

Контактна особа: секретар Менськоїміськоїради - Стальниченко
Юрій 8алеоійович

може ознайомитися з документами, контактна особа)
Телефон {04644J 3-11.-79. \

.1Uб, .1U';t на теригорп LdДІІ:Н1И

чого товариства ім. Мічуріна в
Чернігові. Прохання з'явитися на
місце розташування земельних
ділянок 01 червня о 12 год. 30
хв. для підписання акта прийо
му-передачі майнових знаків ді
лянки № 107 на зберігання.
Контактний телефон
(063) 193-07-47.

В-rрачене свідоцтво про право
власності· на житло № 3-568 від
22.06.1993 року, видане на ім'я
Дорошенко Галина Василівна,
Похилько Олександр. Олексан
дрович, Якимова Пелегея Олек
єіівна.Дорошенко Петро Олек
сандрович, вважати недійсним.

Продається однокінна косарка
КТ-1 б/в, в гарному стані (вироб
ництва м. Гомель). Куликівський
р-н. Ціна договірна.
Тел. (094) 988-41-87,
(0462) 93-31-87.

ІНФОРМАЦІЯ
КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради про
намір передати нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл. селищ. міст

Чернігівської області в оренду
1. Назва об'єкта:
нежитлові приміщення, розташовані у підвалі

одноповерхової будівлі (літ. «7», «8»), загальною
площею 55,0 кв. м, корисною площею 39,3 кв. м
за адресою: м. Прилуки, вул. Земська, 4. Мета
використання об'єкта оренди: надання юридичних
послуг, консультацій населенню, офісна робота та
інші види діяльності, що не суперечать чинному
законодавству Украіни.

2. Назва об'єкта:
нежитлові приміщення, розташовані на

першому поверсі одноповерхової будівлі (літ. «1-
7», 1/2 літ. «1-4»), загальною мощею 52,6 кв.
м, корисною мощею 37,6 кв. м за адресою:
м. Прилуки, вул. Земська, 4. Мета використання
об'єкта оренди: надання послуг у сфері технічної
інвентаризації нерухомого майна.

3. Розмір орендної плати буде визначений
відповідно до Методики розрахунку та порядку
використання плати за оренду майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернігівської області, затвердженої рішенням
Чернігівської обласної ради від 25.03.2011 (зі
змінами).

4. Орендодавець - комунальне підприємство
«Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентари
зації» Чернігівської обласної ради.

5. Умови, яким повинні відповідати пропозиції
заявників, які викладаються в заяві на оренду
майна:
- зобов'язання щодо використання об'єкта оренди

за цільовим призначенням;
- погодження з умовами типового договору

оренди;
- погодження з базовою орендною платою;
- погодження забезпечення зобов'язання

~сплати орендної мати у-вигляді завдатку
в розмірі не меншому, ніж орендна плата за
базовий місяць; компенсувати витрати на
публікацію інформації про намір передачі майна
в оренду та витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.

6. Термін, на який майно передається в
оренду: не менше 5 років, якщо менший термін не
запропоновано заявником.

7. Заяви про оренду вищезазначеного
комунального майна приймаються по 6 черв-
ня 2019 року включно в КП «Прилуцьке міжміське
бюро технічної інвентаризації» Чернігівської об
ласної ради за адресою: м. Прилуки, вул. Земська,
4, приймальня начальника.

8. Ознайомитися з умовами Типового договору
оренди майна комунально! власності області, По
ложенням про порядок передачі майна в оренду,
з переліком документів, які подаються фізичними
та юридичними особами разом із заявою, можна
на офіційному веб-сайті управління комунального
майна Чернігівської обласної ради, а з об'єктом
оренди - за місцем його розташування в робочі
дні за попередньою домовленісnd за тел. !04637)
7-35-26.

Начальник С. А. Голік

~
СОЦІАЛ~ЬНО-ЕКОНОМІУНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

,::. ,,.

в січні-березні 2019 року
Чисельність ~аявного н~~еленняв області, за ПРОМЮІОВІСІ'Ь. У січні-березні 20.19 р. порівняно із січнем-

., · ' · · ~Л;t·c~·~-•.•~.......,,.n.oaaЇ~a.n.vю.1.iL~ua.W.tR..9.
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ЧОГО ПРИЇЗДИЛИ
ПОЛЯКИ?
Менщину відвідала· делегація
Асоціації гмін басейну річки

- · · н.і1 Віслока (Польща}.

:ЧЕРГОВ.А ЖЕРТ
,БЕНЗОПИЛ.И
Жит~ля Ушні, котрий отримав
численні травми обличчя,
рятувала бригада хірургів 14ЕіІ

·················--

НАЙБЛИ>КЧА ГАЗЕТА

HAWE ело
№21 (10786), п'ятниця, 24травня 2019 року http://nslovo.com, http://susidy.city

{

ЗАЛИШКИ ИОЛИWНЬОГО JИИТТR
СУМНО
СПОСТЕРІГАТИ,
як швидкими
ТЕМПАМИ
ЗНИКАЮТЬ
СЕЛА, ДЕ РАНІШЕ
ВИРУВАЛО
ЖИТТЯ. ПЕРЕПИС
НАСЕЛЕННЯ
ЗАПЛАНОВАНИЙ
НА ГРУДЕНЬ
2020 РОКУ. ТА І
БЕЗ ОФІЦІЙНОЇ
СТАТИСТИКИ



-~••••.•Т7\ТІЖJ,П1І"'ИТТІІ'Р'1:m::ІГ-""--;:;'-;::::~::;.-------••.•....•.F7,І-~~VП7-.:1 оv.ц,1:1 "ІІrГUТUВ7І"ЄЯЯЯ--суJ«Jфрукt, в,
r- •. .,. ••.. _,.,•• ,.,,,....,"")<'")ІУІ\О.>Кмїх=кw,еюи- в роботі. - можливість вирощування та реалі-

- Що конкретно ДІ\Я нашої громади заці]' сировини.
дає цей візит? У ході спілкування виникаи ідеї щодо

- Під час зустрічі з війтами Т9_ РО.З!-У!:fе~~н-~_еин_~ ~_бJ!~_rrродукції на
бурмістрами Асоціації гмін басейну шого сиркомбінату та підприємства-·
річки Віслока обговорили питання «Нептун», збільшення можливостей для
співробітництва з Менською ОТГ. У наших підприємців.

вів. Членів польської делегації ознайо
мили з методами організації масових
заходів у нашій громаді - таких як
мистецький фестиваль «Куманець»,
Троїцький ярмарок, екологічний фес
тиваль альтернативної музики «/\юМе-

_ U'пuнщv,·r r І 5 ,І' І
зараховується вартість речей звичайної до-
машньоїобстановки та вжитку, а також вартість
інших речей та майнових прав, які перейшли
до особи як до спадкоємця.

За консультаціями звертайтеся за aдp~rg:a:
м. меJ:Іа, 1:1ул:-~·ерніпвс:ькйЙ- шлях, 5, каб. 17.

Приватний нотаріус
Галина Василівна НОВИК.

(дата офіційного опублікування в Єдино
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб'єктом

господарювання)
NO: 20193253178

(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 впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.

1 . Планована діяльність
Будівництво багатопаливної автозаправної станції з

постом технічного обслуговування на автошляху Ч'ерні
гів - Грем'яч (км 65+100 праворуч) в м. Мена Менсько
го району Чернігівської області.

Багатопаливна автозаправна станція розрахована на
250 заправок на добу трьома марками бензину А-80,
д-92, А-95 -Преміум», дизельний пальним та 200 за
правок на добу СВГ (скрапленим вуглеводневим газом
flропан-бутан).

Зберігання бензинів та дизпалива передбачається
3 підземних двостінних металевих резервуарах єм
чістю по 20 мз кожний; для зберігання СВГ - сталевий
іадземнии циліндрічний резервуар ємністю 9,96 мз.
2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УТН-ЧЕРНІГІВ», код ЄДРПОУ - 32818301,
адреса: 14020, Україна,

м. Чернігів, вул. Малиновського, ЗО А;
телефони: (0462) 69-30-55, (0462) 69-30-35.

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
1ення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Черні
гівської обласної державної адміністрації:

14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua,

контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна,
тел.(0462)67-48-72.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен
ня планованоїдіяльності та орган, який розгляда
тиме результати оцінки впливу на довкілля Дозвіл
на початок будівельних робіт, що видається Держав
ною архітектурно-будівельною інспекцією України від
повідно до Закону України «Про регулювання містобу
дівної діяльності».

5. Строки, тривалість та порядок громадсько
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і місце усіх запла
нованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо
шення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступудо звітуз оцінки впливу на довкіл
ля 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 зауважен
ня або пропозиції, які, на її думку, стосуються планова
ної діяльності, без необхідності їх обr'рунтування. За
уваження та пропозиції можуть подаватися в письмо
вій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно
під час громадських слухань із внесенням до протоко
лу громадських слухань. Пропозиції, надані після вста
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 14.06.2019
року о 10.00 в приміщенні Менської міської ради за
адресою: вул. Титаренка Сергія, 7, м. Мена, Чернігів
ська область, 1560~

б. Уповноважений центральний орган або упов
новажений територіальний орган, що забезпечує
дОС!}'П до зві!У з оцінки впливу на довкілля та іншої

доступної інформації щодо планованоїдіяльності
Департамент екології та природних ресурсів Черні

гівської обласної державної адміністрації, розташова
ної за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14;
електронна адреса: deko_post@cg.gov.ua;

контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна;
тел. (0462) 67-48-72.
7. Уповноважений центральний орган або уповно

важений територіальний орган, до якого надають
ся зауваження і пропозиції, та строки надання за
уважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Черні
гівської обласної державної адміністрації, розташова
ної за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14;
електронна адреса: deko_post@cg.gov.ua;

контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна;
тел. (0462) 67-48-72.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо

го строку громадського обговорення, зазначеного в аб
заці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова
ноїдіяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті на 117 аркушах.

Обєкт відноситься до таких, що мають вплив на довкілля.
Санітарно-захисна зона - 50 м - витримується.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли

ву на довкілля та іншоїдодаткової інформації (від
мінне від приміщення, зазначеного у пункті б цьо
го оголошення), а також час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними

ТОВ «УТН-ЧЕРНІГІВ» за адресою: 14020, Україна,
м. Чернігів, вул. Малиновського, 30 А;
Контактна особа - Грищенко Миколай Олександрович,
телефони: (0462) 69-30-55, (0462) 69-30-35.
Менська міська рада за адресою:
15600, Україна, Чернігівська область, м. Мена, вул. Ти

таренка Сергія, 7,
контактна особа - секретар Менської міської ради

Стальниченко Юрій Валерійович,
телефон (04644) 3-11-79.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

«УТН-Чернігів»
м. Чернігів, вул. Малиновского, ЗОА (0462) 728-598 зкпо 32818301

.; ,

' Вих. №22/05
Від 24.05.2019р.

АКТ№4

Про розміщення, оприлюднення
«Звіту з оцінки впливу на довкілля» та «ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля»

Відповідно до вимоги Постави Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації

- для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки :.
впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на

· довкілля» комісією у складі : директора ТОВ «УТН-Чернігів» Ріпко О.А.,
директора ПП «Портал-М» Мазур Т.Г., інженера з охорони праці ТОВ «УТН
Чернігів» Патьоха С.М., представника Менської міської ради Білогуб І.О.
підтверджено факт, що на дошці оголошень Менської міської ради було
ро~міщено оголошвн;ня пр_о початок громадСЬК<?ГО обговорення «Звіту з
оцінки впливу на довкілля» 1з зазначенням приміщенпя, в якому можна
ознайомитися з матеріалами «Звіту з оцінки впливу на довкілля» по об'єкту:
«Будівництво багатопаливної автозаправної станції з постом технічного
обслуговування на автошляху Чернігів-Грем'яч (км 65+ 1 ОО праворуч) в м.
Мена Менського району Чернігівської області».

.)

·.,

ьоха С.М.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

«УТН-Чернігів»
м. Чернігів, вул. Малиновского, ЗОА (0462) 728-598 зкпо 32818301

----------------------------·-· --~--~------
Вих. №23/05
Від 24.05.2019р.

AKT№S
: І

.; '

Про розміщення, оприлюднення
«Звіту з оцінки впливу на довкілля»та «ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля»

Відповідно до вимоги Постави Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля» комісією у складі : директора ТОВ «УТН-Чернігів» Ріпко О.А.,
директора ПП «Портал-М» Мазур Т.Г., інженера з охорони праці ТОВ «УТН
Чернігів» Патьоха С.М. підтверджено факт, що на дошці оголошень ТОВ
«УТН-Чернігів» було розміщено ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення «Звіту з оцінки впливу на довкілля» із зазначенням приміщення,
в якому можна ознайомитися з матеріалами «Звіту з оцінки впливу на
довкілля» по об'єкту: «Будівництво багатопаливної автозаправної станції з
постом технічного обслуговування на автошляху Чернігів-Грем'яч (км
65+ 1 ОО праворуч) в м. Мена ~енського району Чернігівської області».
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АКТ

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

L/ФUi.a1~eьtc0, ovh.> Jleueooш 11>-)1. v· ,
(місце ировецення)

,11 ,{fе,ца2019 року

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності,~-2019 року о _.:f.Q ~ _ у приміщенні

(ла га) \ •1.1,)

1 Шиtьш i.uш ~ш ь~ . ((.LL ,іЬи.(l_') ~L ~w.peцL&.-
r . ) f (місце проведення)

. -· - --~Lt , &Jf· ~- ;v . . .
мали вшоутись громадські слухання у процесі ошнки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності ТО/3),. .!JTJ.i - 'Іе11шль6 ІА

(назва субск'га господарювання)

- ·.. (реєстраційний номер справи o!.JJi93J, {'~ 1 ·f:lS . ) щодо цdхщ; ~'9'tАкп.уfьа_
• , _/)йА.,Щ1і.QИ()1 liL~[)[ af1Jtu..oWJ1W&u,Ol tш.О<щьц' 'С ~ MCИ.NkLJ.

U ~ана діяльність) О .. · · .

• ЩА<~-'-'-'-'+ ~· ~~~:---~----•••.......· ~~~;t'lf:: : .
ухання представники громадськ~і~ил ись.L(.V[,U.,

У зв'язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор
(представники Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації) та суб'єкт господарювання (представник
ТОб ,,_УТН - '-Іершді_&:__шд2fІ!і12р_[Ід,,Jьртаt1 -Ji i, ), а
також з урахуванням пунк-Уу 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 року № 989, зазначені слухання вважаються такими, що
відбулися.

Головуючий

Головний спеціаліст відділу екологічного
моніторингу Департаменту... .екологп та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації

Представник суб'єкта господарювання

JliJ/?f)rИJ..ф 11/Z, Jtq/Jma,.t - il..L 11

О.Шати рко



Тееариство зобмеженою вщповідальнkrю

Українам.Черііігів,вул.Малинова,коrо,ЗОА «У'ГНі-Чернігів»
030(0462) 69-30-55 зкпо 32818301

Вих, __1_1

Від~ 2(Н 9р

L
Департамент екології та природних .
ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації

Повідомляємо, що заявлений бензин марки А~80 у звіті з оцінки впливу на довкілля
"Будівництво багатопавивної автозаправної станції з постом технічного

,_ обслуговування на автошляху Чернігів - Грем'яч (км 65+100 праворуч) в м. Мена
Менського районуЧернігівської області», реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планової піяльності - No 20193253178, використовуватись не буде.

· ' Вантажообіг багатопаливної АЗС: рідкого моторного палива та скрапленим t.,

(зрідженим) вуглеводневим газом (пропан-бутан) наведено в наступній таблиці:

•...

№i
п/п І Найменування иафтопродукгу

Кількість аправок
на добу, шт

1 І Бензин автомобільний А-92 60

Бензин автомобільний Л-92

Витрата нафтопродуктів, м'

за добу 3а рік

!870 

60 1870

з Бензин автомобільний А~95
«Преміум»

60 

Дизельне паливо

Усього нафтопродуктів

5

5,12 1860

70 2000 

250 7600

СВГ (пропан-бутан)

Директор ТОВ <

700

Ріпко О.А.___....;.._

~-i.;i;a~~dM~~"'f\ ~it,•, t~\.tf/~ Іё,11 f5rJt';,pc~·
pecypt,s

i •:,ніrіЕ1ськоі обласно'~ державної адмІнІетраur,,
/ iJ К<JД .361()9568 /_'/J І

.._м ·--:-,----..C..t/'---1- ___.20.!.2P. І
,,~~1~ий ~o,~;_t$f._~J6 t ·


