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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
 

ТОВ "Ніжин Агро"  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові) 

Код ЄДРПОУ  35195139  
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 у паспорті) 
 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Юридична адреса: 16624, Чернігівська область, Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Урожайна, 112 

тел. (04631) 6-85-16 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
1
. 

Планована діяльність, її характеристика 

Проектом передбачається реконструкція діючого підприємства з влаштуванням та 

заміною зерносушарного, транспортного, іншого обладнання для доробки та зберігання зерна, 

системи автономного газопостачання газом пропан бутаном за адресою: Чернігівська область, 

Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Урожайна, 114. 

 

Технічна альтернатива 1.  
Передбачається реконструкція діючого підприємства з влаштуванням та заміною 

зерносушарного, транспортного, іншого обладнання для доробки та зберігання зерна та 

встановлення чотирьох підземних резервуарів скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) V = 

24,99 м3 кожний, випарника KBV-1500, регуляторної групи продуктивністю 1500 кг/год та 

газопроводів високого та середнього тиску для підключення зерносушильного обладнання.  

Технічна альтернатива 2.  
В якості технічної альтернативи 2 розглянута реконструкція діючого підприємства з 

аналогічним обладнанням та встановлення чотирьох надземних резервуарів СВГ, випарника 

KBV-1500, регуляторної групи продуктивністю 1500 кг/год та газопроводів високого та 

середнього тиску для підключення зерносушильного обладнання.  

Однак дана альтернатива не можлива, так як в даному випадку не будуть витримані 

нормативні відстані від надземних резервуарів СВГ до будівель і споруд Також при 

надземному розташуванні резервуарів СВГ можливий максимальний об’єм лише по 10 м 3, що 



в порівнянні з підземними резервуарами ( по 24,99 м3 ), збільшить кількість разів доставки СВГ 

на підприємство, а це призведе до збільшення кількості викидів в атмосферне повітря від 

роботи автотранспорту та зливно-наливних операцій. Отже, технічна альтернатива 1 з 

підземним розміщенням резервуарів СВГ є оптимальним варіантом для роботи об’єкту. 

  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.  

Об’єкт будівництва знаходиться на території існуючого підприємства за Чернігівська 

обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Урожайна, 114. 

Земельна ділянка під будівництво площею 24,14 га з кадастровим номером 

7423381900:20:001:0027 знаходиться у користуванні ТОВ «Ніжин Агро»  на підставі договору 

оренди землі від 30.09.2010 р. 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.  
Провадження планованої діяльності в іншому місці (за іншою територіальною 

альтернативою) потребуватиме виділення додаткових земельних ресурсів та влаштування 
дорожньо-транспортної  та інженерної мереж. Це спричиняє додатковий вплив на довкілля при 
будівництві та облаштуванні необхідної інженерної інфраструктури. Реалізація територіальної 
альтернативи додатково потребує виділення земельних ресурсів, можливі зміни цільового 
призначення земельних ділянок, видалення деревної рослинності тощо. 

Конкретна територіальна альтернатива не доцільна та не розглядалася. 
Розглянуте за територіальною альтернативою 1 місце провадження прийняте в якості 

основного варіанту. 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності  
Соціально-економічна направленість планованої діяльності спрямована на забезпечення 

власних потреб При цьому очікується створення на підприємстві додаткових  робочих місць, 
збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та 
санітарно-гігієнічних нормативів. 

 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)  
Будівництво передбачено вести у дві черги. 

1 черга: 

Проектом передбачається реконструкція існуючого підприємства з влаштуванням та 

заміною зерносушильного, транспортного, іншого обладнання для доробки та зберігання 

зерна. 

Передбачається будівництво: 

 двох силосів для тривалого зберігання зерна V=1000 т, D=11000 мм,  

 двох силосів тимчасового зберігання V=515 т, D=7300 мм,  

 силос тимчасового зберігання зерна, V=283 т, D=7300 мм,   

 зерносушилки шахтної STRAHL 12000 FR 8,  

  норійних веж №1 , №2. 

Потужність технологічного обладнання становить 176 т/годину Максимальний об’єм 

одночасного зберігання зерна в силосах тривалого зберігання– 3596 т. Режим роботи 

підприємства – 3 зміни . 

2 черга: 

Встановлення чотирьох підземних резервуарів СВГ V = 24,99 м3 кожний, випарника 

KBV-1500, регуляторної групи продуктивністю 1500 кг/год та газопроводів високого та 

середнього тиску для підключення зерносушильного обладнання. Сумарний робочий об'єм 

резервуарів складає 84,96 м3. Відповідно до паспорта на резервуар коефіціент заповнення 



складає 85%. Робочий об’єм кожного резервуару 21,24 м3. Відсоткове співвідношення газів у 

суміші  прийнято: 50 % пропану та 50 % бутану. 

Доставка газу вуглеводневого скрапленого до резервуарного парку здійснюватиметься  в 

автоцистернах спеціалізованим транспортом. Заповнення резервуарів газом вуглеводним 

скрапленим здійснюватиметься із автоцистерни через шланги парової та рідкої фаз із 

застосуванням герметичних ущільнювачів. 

 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1  
Запланована діяльність проводиться в межах відведених земель, санітарно-захисна зона 

витримується.  
Основними екологічними обмеженнями є:  

 обмеження обсягів і концентрацій викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

 обмеження обсягів і концентрацій забруднюючих речовин у дощових і талих водах;

 обмеження обсягів утворення відходів.
     Санітарно-епідеміологічні обмеження: 

 обмеження гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-
захисної та житлової забудови; 

 обмеження рівнів  шуму на межі житлової забудови. 
 
щодо технічної альтернативи 2  аналогічно наведеним до технічної альтернативи 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1: 

 містобудівні умови та обмеження;

 протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

 розмір санітарно-захисної зони.
 
щодо територіальної альтернативи 2 

Екологічні обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розглядалися, оскільки 

територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом. 
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1:  

Еколого-інженерна  підготовка  і  захист  території  виконані  з  метою  забезпечення  
раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних 
відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів з метою мінімізації впливу планованої 
діяльності на навколишнє середовище та зменшення ризиків  виникнення надзвичайних 
ситуацій.  

Для захисту природного середовища передбачається: 

 влаштування герметичного покриття в місцях руху транспортних засобів для захисту 

грунту від забруднення; 

 застосування герметичних клапанів та рукавів для переливу газу вуглеводневого до 
резервуарів. 

Для мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій передбачається: 

 прокладання технологічних газопроводів високого тиску здійснюватиметься з 
використанням безшовних сталевих труб, 

 влаштування громовідводу, блискавкоприймача, стовпчика статичного розряду та системи 

заземлення. 
 
щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 



Комплекс технічних, технологічних та інженерних заходів щодо захисту соціального, 

природного та техногенного середовищ з метою мінімізації впливу планованої діяльності на 

навколишнє середовище наведений у технічній альтернативі 1.  

щодо територіальної альтернативи 2  
Не  розглядається, оскільки  розглянуте за територіальною альтернативою 1 місце 

провадження планованої діяльності  прийняте в якості  основного варіанту розміщення. 
 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1:  

При виконанні підготовчих та будівельних робіт  передбачається  вплив:  
 на повітряне середовище  –можливий короткочасний незначний вплив за рахунок викидів 

забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, здійсненні зварювальних та 
фарбувальних робіт;

 на водне середовище – можливими проливами нафтопродуктів від транспортних засобів та 
будівельної техніки; утворенням  зливових стоків життєдіяльності персоналу, задіяного в 
процесі будівельних робіт;

 на ґрунти – тимчасовим складуванням будівельних матеріалів та конструкцій, розміщенням 
можливих відходів;

 на рослинний та тваринний світ – планована діяльність здійснюється на промислово-
освоєній території, негативного впливу на рослинний та тваринний світ здійснюватися не 
буде;

 на соціальне середовище - при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм 
шкідливий вплив практично відсутній;

 на техногенне середовище  - вплив відсутній.

При експлуатації передбачається вплив на:  
 на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин при роботі підприємства та  

виконанні операцій наливу газу вуглеводневого скрапленого, запобіжні клапани резервуарів 
під час зберігання СВГ, 

 на водне середовище - утворення господарських, побутових та зливових стоків. Для 
санітарних і пожежних потреб буде використовуватись водопостачання та каналізація 
існуючого підприємства, дощові води будуть відводитись в існуючу систему дощової 
каналізації, 

 на ґрунти - утворення побутових та виробничих відходів, які тимчасово зберігаються на 

території у відведених місцях, далі передаються спеціалізованим підприємствам; утворення  

відходів внаслідок технічного обслуговування резервуарів;  
 на соціальне середовище - погіршення основних соціально-побутових умов життєдіяльності 

населення внаслідок планованої діяльності не передбачається;  
 на техногенне середовище  - вплив відсутній. 
 

щодо технічної альтернативи 2 -  співпадають з технічною альтернативою 1. 

 

щодо територіальної  альтернативи 1 . 

Вплив планованої діяльності при будівництві та експлуатації знаходиться в межах земельної 

ділянки ТОВ  «Ніжин Агро».  Викиди забруднюючих речовин  та рівні шуму на межі СЗЗ та 

житлової забудови знаходяться в межах нормативів. 

 

 щодо територіальної альтернативи 2: 

Не розглядається, оскільки  плановане  будівництво можливе лише на даній  земельній  

ділянці. 
 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

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



впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)  
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля згідно ст. 3 Закону  України «Про 
оцінку впливу на довкілля», частина 3, пункт 4, абзац 1. 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 

довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав)  
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

 
11. Планований  обсяг  досліджень  та  рівень  деталізації  інформації,  що  підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітря, ґрунт, 

поверхневі води, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час 

будівництва та експлуатації об'єкту. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на 
довкілля та підвищення екологічного благополуччя. 
 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 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 України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:  

 підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

 проведення громадського обговорення планованої діяльності;


 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації;


 надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що 

враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;


 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 

діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження. 

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 

розгляду 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 можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 

взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського 

обговорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 



хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 

протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не 

призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про 

початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля." 

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-

сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому 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 зауваженні 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 спростить процес реєстрації 

та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій 

громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 

передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 

що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 

довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 

зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 

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 планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 

дозвіл на виконання будівельних робіт _______________________________________________  
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

 

що видається  Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області 
              (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

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

оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 
 

Департаменту екології та  природних ресурсів 

Чернігівської  обласної державної адміністрації. 

Поштова адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14. 

Електронна адреса:   deko_post@cg.gov.ua, т.(0462) 67-79-14. 

Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на 

довкілля Департаменту екології та  природних ресурсів  Чернігівської  ОДА 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  контактна особа) 

 


