
№ 20197314207 
(унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності 

при реєстрації повідомлення про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля)  

 

Оголошення 

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 

пропозицій громадськості до планованої діяльності. 
 

1. Планована діяльність 

Виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох асфальтозмішувальних 

установок «Тельтомат») та резервного технологічного обладнання (асфальтозмішувальної установки ДС – 

168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу).  

Виробництво асфальтобетонних сумішей передбачається на земельній ділянці з кадастровим 

номером 7410100000:02:004:0205 за адресою: місто Чернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 69. 

Загальні технічні характеристики основного обладнання (двох асфальтозмішувальних установок 

«Тельтомат»: 
Назва, марка Проектна потужність Фактична потужність 

Асфальтозмішувальна установка «Тельтомат» № 1 100 т/год 60 т/год 

Асфальтозмішувальна установка «Тельтомат» № 2 100 т/год 60 т/год 

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3 

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3 

Бітумний котел Д-649  500 кВт 500 кВт 

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт 

Загальні технічні характеристики резервного технологічного обладнання – асфальтозмішувальної 

установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу: 
Найменування показника Значення 

Продуктивність (номінальна), т/год 

- При вологості вихідних матеріалів (пісок, щебінь) до 5% і Δt=160°С 

- При вологості вихідних матеріалів (пісок, щебінь) до 3% і Δt=160°С 
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Мобільність стаціонарна 

Вид палива Газоподібне – природний газ 

Тип пиловловлювального устаткування Суха пилоочистка (рукавний фільтр) 

Спосіб утилізації пилу Використання в техпроцесі або 

вигрузка на сторону 

Номінальний тиск у пневмосистемах, Мпа (кгс/см2)  0,6 (6) 

Тип мішалки періодичної дії 

Кількість бункерів агрегату живлення, шт 5 

Кількість фракцій дозуємого матеріалу, шт. 4 

Загальний об'єм бункерів агрегатів живлення (м3), не менше 80 

Об'єм бункера для гарячих матеріалів (м3), не менше 19 

Об'єм бункера для мінерального порошку (м3), не менше 60 

Об'єм ємності агрегату пилу (м3), не менше 25 

Загальний об'єм бункерів агрегата готової суміші (при щільності 1,8 

т/м3), не менше, м3 (т) 

55,6 (100) 

Інше допоміжне обладнання та техніка: фронтальні навантажувачі ZL50-T1, ZL50-SX; самоскиди 

МАЗ 5551, САЗ 3507, КАМАЗ 65115, КРАЗ 65055, ЗИЛ – ММЗ-4502; цистерна поливомийна ЗІЛ-138; 

Цементовоз ЗІЛ-ММЗ-4500; мотокаток ДУ-54М; компресор ЗІФ-51 тощо.  

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток сфери виробництва 

асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту автодоріг; поліпшення дорожніх умов та 

транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, створення 

нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов 

праці, поповнення місцевого бюджету податками. 
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності) 
 

2. Суб’єкт господарювання 

ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 03582480) 

Юридична адреса: 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 69; тел. 

04622 5-30-51 – Лілеєв М.О. 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний 

код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання 

громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону). 



 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. 

Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.  

Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович. 
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої 

планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Документ дозвільного 

характеру органу державної влади про провадження планованої діяльності. 
(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 впливу на довкілля, 

включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань. 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 

робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у шапці оголошення) та 

надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що 

передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження 

чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 

Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 

усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 

встановленого строку, не розглядаються. 
 

Громадські слухання 1 відбудуться 15 листопада 2019 о 14 годині в конференц-залі готелю 

RIVERSIDE, за адресою: 14007, м. Чернігів, вул. Шевченко, 103-а, 1-й поверх; 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання 2 відбудуться не плануються. 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Державний 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, пр-т Миру,14. 

Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.  

Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович.  
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки подання 

запитань, зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. 

Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.  

Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович. 
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення. 
 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками на 458 аркушах. 
(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 

ознайомитися з ними. 

Приміщення ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД", адреса: 14007, місто Чернігів, вулиця Павла 

Тичини, будинок 69; тел. 04622 5-30-51 – Лілеєв М.О. 

Відділ екології Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, адреса: 

14007, м. Чернігів, вул. Реміснича, 19; тел. 0462 941-544 – Чікірісова Світлана Володимирівна. 

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності – з 28.10.2019 р. 
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайомитися з документами, 

контактна особа). 
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Телефонні номери рекламного відділу: (0462) 67-79-74, 97-38-40
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(унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації повідомлення 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля)

Оголошення
 про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

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

1. Планована діяльність
Виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох асфальтозмі-

шувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного обладнання (асфальтозмішу-
вальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу).

Виробництво асфальтобетонних сумішей передбачається на земельній ділянці з кадастро-
вим номером 7410100000:02:004:0205 за адресою: місто Чернігів, вулиця Павла Тичини, бу-
динок 69.

Загальні технічні характеристики основного обладнання (двох асфальтозмішувальних уста-
новок «Тельтомат»:

Назва, марка Проєктна
потужність

Фактична
потужність

Асфальтозмішувальна установка «Тельтомат» №1 100 т/год 60 т/год

Асфальтозмішувальна установка «Тельтомат» №2 100 т/год 60 т/год

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт

Загальні технічні характеристики резервного технологічного обладнання – асфальто-
змішувальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на при-
родному газу:

Найменування показника Значення

Продуктивність (номінальна), т/год
При вологості вихідних матеріалів (пісок, щебінь) до 5% і t=160°С
При вологості вихідних матеріалів (пісок, щебінь) до 3% і  t=160°С

130
160

Мобільність стаціонарна

Вид палива Газоподібне – природний 
газ

Тип пиловловлювального устаткування Суха пилоочистка 
(рукавний фільтр)

Спосіб утилізації пилу
Використання в 

техпроцесі або вигрузка 
на сторону

Номінальний тиск у пневмосистемах, Мпа (кгс/см2) 0,6 (6)

Тип мішалки періодичної дії

Кількість бункерів агрегату живлення, шт 5

Кількість фракцій дозованого матеріалу, шт. 4

Загальний об’єм бункерів агрегатів живлення (м3), не менше 80

Об’єм бункера для гарячих матеріалів (м3), не менше 19

Об’єм бункера для мінерального порошку (м3), не менше 60

Об’єм ємності агрегату пилу (м3), не менше 25

Загальний об’єм бункерів агрегату готової суміші (при щільності 
1,8 т/м3), не менше, м3 (т) 55,6 (100)

Інше допоміжне обладнання та техніка: фронтальні навантажувачі ZL50-T1, ZL50-SX; са-
москиди МАЗ 5551, САЗ 3507, КАМАЗ 65115, КРАЗ 65055, ЗИЛ – ММЗ-4502; цистерна поли-
вомийна ЗІЛ-138; Цементовоз ЗІЛ-ММЗ-4500; мотокаток ДУ-54М; компресор ЗІФ-51 тощо.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток сфери виробництва 
асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту автодоріг; поліпшення дорож-
ніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов 
безпеки руху, створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого на-
селення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності).

2. Суб’єкт господарювання.
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 03582480)
Юридична адреса: 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 

69; тел. 04622 5-30-51 – Лілеєв М.О.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання гро-
мадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.
Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14.
Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.
Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович .
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа).
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої 

планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Документ 
дозвільного характеру органу державної влади про провадження планованої діяльності.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нор-
мативний документ, що передбачає його видачу).

 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 (не менше 25, але не більше 
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у шапці 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-
які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхід-
ності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоко-
лу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ-1 ВІДБУДУТЬСЯ 15 листопада 2019 о 14 годині в конференц-
залі готелю RIVERSIDE, за адресою: 14007, м. Чернігів, вул. Шевченка, 103-а, 1-й поверх;

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ-2 ВІДБУДУТЬСЯ не плануються.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
6. Державний 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, пр-т Миру,14.
Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.
Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа).
7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки 

подання запитань, зауважень і пропозицій.
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.
Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14.
Телефон: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua.
Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа).
Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками на 458 аркушах.
(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інфор-

мацію, що стосується планованої діяльності).
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації.
(відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громад-

ськість може ознайомитися з ними).
Приміщення ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», адреса: 14007, місто Чернігів, вулиця Павла 

Тичини, будинок 69; тел. 04622 5-30-51 – Лілеєв М.О.
Відділ екології Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, адре-

са: 14007, м. Чернігів, вул. Реміснича, 19; тел. 0462 941-544 – Чікірісова Світлана Володимирівна.
Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля пла-

нованої діяльності – з 28.10.2019 р.
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомити-

ся з документами, контактна особа).

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Земельный участок 6 соток 
в р-не Александровки. Тел.: 
670-557, (095) 55-37-08-46.

Капгараж в Чернигове в а/к 
36 в р-не ЗАЗа (3,4 м х 6 м, 
яма, погреб, хорошее место 
для заезда). Тел.: (063) 
338-58-62, (066) 222-46-15.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Куплю

Неисправные телевизоры, 
бобинные магнитофоны и 
радио лы. Тел. 67-45-19. 

ЖИВОТНЫЕ
Продам

Породистых кроликов-бур-
гунцев, калифорнийцев, 
полтавское сереб ро.  
Цена 120 грн. Тел.: (095) 
539-76-37, (098) 477-23-43, 
(093) 661-34-92.

Недорого дойных коз, цена – 
от 800 грн/голова; козочек 
и козликов на мясо и содер-
жание; качественную брын-
зу из козячего молока 
(заказ от 10 кг). Тел. (067) 
495-55-19 (Юрий Иванович).

Куплю
 Дорого закупаем 

телят, коров, сви ней и 
коней на мясо и на 
содержание. Тел.: 
(063) 023-26-69, 
(098) 588-66-94.

 М’ясопереробне під при-
єм ство закуповує від 
населення ВРХ (телят, 
биків, телиць), коней, 
свиней. Ціни найвищі. 
Доріз ціло добово. 
Тел.: (097) 625-11-97, 
(093) 68-00-432, 
(050) 284-65-97.

 Постоянно поку па ем 
телят, коров, свиней, 
лошадей. Дорез кругло-
су точно. Высо кие цены. 
Тел.: (066) 329-16-03, 
(093) 772-19-96.

 ЗАКУПАЕМ телят, 
коров, лошадей, 
свиней на со дер жа  ние. 
Дорез кругло  су точно. 
Перевоз КРС. Тел.: 
(093) 936-59-79, 
(097) 438-10-08, 
(050) 262-91-99.

 Телят, корів, биків, 
свиней та коней. Обмін. 
Перевезення. Доріз 
цілодобово. Тел.: 
(096) 637-88-09, 
(066) 999-57-31, 
(063) 60-43-646.

РАЗНОЕ

Продам
300 кг столовой тыквы. Есть 

сорта: Голосеменная, Сла-
вута, Веснушка, Мрамор-
ная, Арабатская, Миндаль-
ная. Цена – 3 грн/кг. Возмо-
жен торг. Самовывоз. Тел.: 
95-46-03, (066) 088-50-05.

Б/у куртку мужскую (кожаная, 
осенняя, р. 54), пиджак муж-
ской (зимний, р. 54. Все в 
отличном сос тоянии,  недо-
рого. Тел. (093) 278-62-48.

Диван-малютку. Цена – 3500 
грн. Торг. Тел.: 5-05-56, 
(096) 063-27-25.

Детскую деревянную кроват-
ку. Цена договорная. Тел. 
67-68-61, (067) 60-66-738.

Книги: «История городов и 
сел Украинской ССР, Чер-
ниговская область»; Ро-
берт Гудман «Как работают 
электронные устройства и 
что делать, когда они не ра-
ботают»; пуховое одеяло в 
отличном состоянии. Тел.: 
677-758, (095) 158-04-30.

УСЛУГИ
Телемастерская. 
Ремонт старых и совре -
мен ных теле ви  зоров 
на дому у заказчика и в 
телемас тер  ской. Вызов 
бесплатный. Ул. Один   -
цо   ва, 9. Тел.: 612-096, 
(073) 439-79-30 (с 7 до 
20 еже     дневно, без вы-
ходных). 

 ВІКНА та ДВЕРІ. Якісно.  
Недорого. До 10 років 
гаран тії. Доставка по 
райо ну безкоштовно. 
Перед оплати не беру. 
Юрій. Тел.: 
(098) 735-07-75, 
(073) 735-07-75,  
(050) 66-25-999.

Частные объявления принимаем ТОЛЬКО НА КУПОНЕ! 
Объявления в номер – до 17:00 понедельника. Количество слов в объявлении – НЕ БОЛЕЕ 10!

ВІКНА і ДВЕРІ від майстра. Швидко, якісно, 
недорого. Доставка по ра йо ну безкоштовна. 
Тел. (067) 127-90-00 (Микола).

РЕМОНТ телеви зо   ров на дому у заказ чика 
(села до 15 км). Гарантия. Участни кам АТО, 
лик ви    да торам аварии на ЧАЭС, пенсио  не-
рам цены за работу ниже от 10 до 30%. Вызов 
бесплат ный. Тел.: 93-06-60, (063) 453-90-82 
(с 8:00 до 20:00, без выходных).

 Буржуйки из жаропрочного чугуна, боль-
шая 3899 грн, малая 2200 грн. Топливо для 
чугунных буржуек любое, т.к. жаропрочный 
чугун выдерживает высокую температуру 
горе ния и прослужит долгие годы. Тел. 
(099) 00-98-141 (Петр).



Свідоцтво про право власності на житло, видане на ім’я 
Барбаш Лариса КОСТЯНТИНІВНА, вважати недійсним.

ДОРОГО ЗАКУПОВУЄМО

корів, телят, свиней та коней  
на м’ясо й на утримання.

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

ОГОЛОШЕННЯ

Колектив КНП «Чернігівська міська лікарня № 2» ЧМР 
висловлює глибокі співчуття лікарю-хірургу Олександру 
Володимировичу ЛЕВКОВСЬКОМУ з приводу тяжкої 

втрати – смерті батька 
Володимира Івановича ЛЕВКОВСЬКОГО.

Сергій  
КАРАСЬ

Чернігівська міськспоживспілка повідомляє 
про проведення аукціонних торгів з продажу:

1. Лот. Нежитлова будівля магазину №3 з підвалом 
загальною площею 337,7 кв. м в м. Чернігів, вул. Гагаріна, 
будинок 29.

Площа земельної ділянки – 0,1005 га (кадастровий 
номер 7410100000:01:020:0016).

Стартова ціна продажу – 620000 грн, без ПДВ.
Перший крок аукціону – 62000 грн, наступні кроки – 

8000 грн.
Заявки на участь в аукціоні реєструються за умови 

сплати претендентом реєстраційного внеску в розмірі 
170 грн без ПДВ та гарантійного внеску в розмірі 10% від 
стартової ціни лота без ПДВ й надання копій документів: 
для фізичних осіб – паспорта та ідентифікаційного номера; 
для юридичних осіб – витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
довідки ЄДРПОУ, свідоцтва платника податку, наказу про 
призначення керівника, Статуту.

Кінцевий термін реєстрації заявок – 06.11.2019.
Торги відбудуться 12.11.2019 об 11 годині за адресою: 

м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, кімната 810.
Гарантійний та  реєстраційний внески вносяться 

на рахунок Чернігівської Міськспоживспілки 
№26007051420159 в Чернігівське РУ ПАТ КБ ПриватБанк, 
МФО 353586, ЄДРПОУ 40268466.

Довідки за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 
139, кімната 811. Тел. 3-60-19.

№20197314207
(унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля) 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність
Виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 

асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного 
обладнання (асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ 
«Кредмаш», що працює на природному газу). 

Виробництво асфальтобетонних сумішей передбачається на земельній 
ділянці з кадастровим номером 7410100000:02:004:0205 за адресою: 
містоЧернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 69.

Загальні технічні характеристики основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат»:

Назва, марка Проектна 
потужність

Фактична 
потужність

Асфальтозмішувальна установка 
«Тельтомат» № 1 100 т/год. 60 т/год.

Асфальтозмішувальна установка 
«Тельтомат» № 2 100 т/год. 60 т/год.

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт

Загальні технічні характеристики резервного технологічного обладнання – 
асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що 
працює на природному газу:

Найменування показника Значення
Продуктивність (номінальна), т/год.
- При вологості вихідних матеріалів 
(пісок, щебінь) до 5% і Δt=160 °С
- При вологості вихідних матеріалів 
(пісок, щебінь) до 3% і Δt=160 °С

130

160

Мобільність стаціонарна

Вид палива Газоподібне – природний газ

Тип пиловловлювального 
устаткування Суха пилоочистка (рукавний фільтр)

Спосіб утилізації пилу Використання в техпроцесі або 
вигрузка на сторону

Номінальний тиск у пневмосистемах,  
Мпа (кгс/см2) 0,6 (6)

Тип мішалки періодичної дії

Кількість бункерів агрегату живлення, 
шт. 5

Кількість фракцій дозуємого 
матеріалу, шт. 4

Загальний об’єм бункерів агрегатів 
живлення (м3), не менше 80

Об’єм бункера для гарячих матеріалів 
(м3), не менше 19

Об’єм бункера для мінерального 
порошку (м3), не менше 60

Об’єм ємності агрегату пилу (м3), не 
менше 25

Загальний об’єм бункерів агрегату 
готової суміші (при щільності 1,8 т/
м3), не менше,  м3 (т)

55,6 (100)

Інше допоміжне обладнання та техніка: фронтальні навантажувачі ZL50-T1, 
ZL50-SX; самоскиди МАЗ 5551, САЗ 3507, КАМАЗ 65115, КРАЗ 65055, ЗИЛ – ММЗ-
4502; цистерна поливомийна ЗІЛ-138; Цементовоз ЗІЛ-ММЗ-4500; мотокоток 
ДУ-54М; компресор ЗІФ-51 тощо. 

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток 
сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту 
автодоріг; поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування 
населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, створення 
нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із 
забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.

загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» (код ЄДРПОУ 03582480)
Юридична адреса: 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Павла 

Тичини, будинок 69; тел. (04622) 5-30-51 – Лілеєв М. О.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 

ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні 

дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, 
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 
державної адміністрації.

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14.
Телефони: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14;електронна пошта: deko_post@

cg.gov.ua. 
Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна 
особа)

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

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 
провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»). Документ дозвільного характеру органу державної влади 
про провадження планованої діяльності.

(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 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (вказується у шапці оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що 
передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

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

Громадські слухання 1 відбудуться 15 листопада 2019 о 14 годині в 
конференц-залі готелю RIVERSIDE за адресою: 14007, м. Чернігів, вул. Шевченка, 
103-а, 1-й поверх;

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання 2 відбудуться не плануються.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Державний 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, пр-т Миру, 14.
Телефони: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@

cg.gov.ua. 
Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна 
особа)

7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та 
строки подання запитань, зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 
державної адміністрації.

Адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14.
Телефони: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14; електронна пошта: deko_post@

cg.gov.ua. 
Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна 
особа)

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками на 458 

аркушах.
(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити 
іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

Приміщення ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», адреса: 14007, місто Чернігів, 
вулиця Павла Тичини, будинок 69; тел. (04622) 5-30-51 – Лілеєв М. О.

Відділ екології Управління житлово-комунального господарства 
Чернігівської міської ради, адреса: 14007, м.  Чернігів, вул.  Реміснича, 19; тел. 
(0462) 941-544 – Чікірісова Світлана Володимирівна.

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності – з 28.10.2019 р.

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа).

ІНФОРМАЦІЯ 
управління комунального майна Чернігівської 

обласної ради про намір передати нерухоме майно 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Чернігівської області в оренду

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною 
площею 10,2  кв.  м, що знаходяться на першому поверсі 
чотириповерхової будівлі за адресою: масив «Зелений» № 
1, с. Новий Білоус Чернігівської області та мають окремий 
вхід.

Балансоутримувач: комунальне некомерційне 
підприємство «Чернігівський обласний медичний центр 
соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської 
обласної ради.  

Мета використання об’єкта оренди: для торгівлі 
товарами продовольчої та непродовольчої груп (без товарів 
підакцизної групи).  

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). 

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

Умови, яким повинні відповідати пропозиції заявників, 
що викладаються у заяві на передачу в оренду майна:

- зобов’язання щодо використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням та його належного утримання;

- 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 перший (базовий) місяць оренди; 

- оплата витрат, пов’язаних з розміщенням оголошення 
про намір передати нерухоме майно спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області 
в оренду та витрат, пов’язаних з проведенням незалежної 
оцінки об’єкта оренди.

Заяви про оренду майна приймаються по 07 листопада 
2019 року включно в управлінні комунального майна 
Чернігівської обласної ради за адресою: м.  Чернігів, 
проспект Миру, 43, кім. 309, 310.

Ознайомитися з умовами Типового договору оренди 
майна комунальної власності області, Положенням про 
порядок передачі майна в оренду, з переліком документів, 
які подаються фізичними та юридичними особами разом 
із заявою, можна на офіційному вебсайті управління 
комунального майна Чернігівської обласної ради: ukm.chor.
gov.ua, а з об’єктом оренди – за місцем його розташування 
в робочі дні за попередньою домовленістю з комунальним 
некомерційним підприємством «Чернігівський обласний 
медичний центр соціально значущих та небезпечних 
хвороб» Чернігівської обласної ради за тел. 677-630. 

Начальник відділу оренди майна  
О. М. Пилипович   
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