
_________________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

___________2021617967___________ 
(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 виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

   1. Планована діяльність: 

Планованою діяльністю передбачається будівництво складського приміщення для 

приймання, тимчасового зберігання та вивантаження пестицидів з метою мінімізації дефіциту, 

в аграрний сезон, потреб кінцевого споживача, за адресою: Україна, 14001, м. Чернігів, вул. 

Івана Мазепи, буд.112. 

Розміщення складу передбачається на частині земельної ділянки, загальною площею 

3,0719 га, наданої в строкове орендне користування (кадастровий номер земельної ділянки: 

7410100000:01:036:0567).  

Складське приміщення має наступні параметричні характеристики: розмір складу (в 

метрах) - 114,36 м2 ; довжина - 12,0 м; ширина – 9,53 м; висота – 5 м.  

На проєктованому об’єкті передбачається приймання пестицидів, від офіційних 

сертифікованих виробників, їх тимчасове зберігання та вивантаження кінцевому споживачу. 

Фактично, склад виступає локальною базою між виробником та споживачем. Продукція на 

склад постачається на дерев’яних або пластикових палетах, обмотаних стрейч-плівкою. 

Розпакування, фасування та переливу продукції, при цьому, не передбачається.  

Проєктована місткість складу становить 20 т. пестицидів, з еквівалентністю: гербіцидів 

– 10 т., фунгіцидів – 5 т., інсектицидів – 5 т. Загалом, склад має більш сезонну роботу і може 

працювати на проєкті закладену потужність лише в агросезон.  

Технічне оснащення складу наступне: візок гідравлічний Compass GT3 

(вантажопід’ємністю 3 т.) та вилковий навантажувач CATERPILLAR.  

На проєктованому складському приміщенні передбачається один робітник – завідувач 

складу (який за сумісництвом є оператором навантажувача). 

2. Суб’єкт господарювання: 

ТОВ «АГРОЗАХИСТ-ХАРКІВ» 

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

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або 

Код за ЄДРПОУ - 37875888 

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) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: 

Департаменту екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації, 

що знаходиться за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. 



тел. +38 (0462) 67-48-72, +38 (0462) 67-79-14. 

E-mail: deko_post@cg.gov.ua. 

Адреса офіційного веб-сайту: http://eco.cg.gov.ua/ 

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Ганжа Валентина Юріївна. 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 

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

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля: 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде отримання Дозволу на початок виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України. 

(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 (зазначається 

у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 

видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, 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 внесенням 

до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 

розглядаються. 

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

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби (СОVID-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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться:  

Не заплановано, проте громадськість має право подавати будь-які зауваження або 

пропозиції, які стосуються планової діяльності на поштову адресу уповноваженого 

територіального органу. 

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

Громадські слухання (другі) відбудуться: 

Не заплановано. 

(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: 

Департаменту екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації, 

що знаходиться за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. 

тел. +38 (0462) 67-48-72, +38 (0462) 67-79-14. 

E-mail: deko_post@cg.gov.ua. 

Адреса офіційного веб-сайту: http://eco.cg.gov.ua/ 

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Ганжа Валентина Юріївна. 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 



контактна особа) 

 

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, 

що знаходиться за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. 

тел. +38 (0462) 67-48-72, +38 (0462) 67-79-14. 

E-mail: deko_post@cg.gov.ua. 

Адреса офіційного веб-сайту: http://eco.cg.gov.ua/ 

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Ганжа Валентина Юріївна. 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 

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. 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 

час, з якого громадськість може ознайомитися з ними: 

1. Приміщення Чернігівської міської ради, що знаходиться за адресою: 14000, м. 

Чернігів, вул. Магістратська, 7; доступ до звіту з 18.01.2022 р., тел. (0462) 67-64-76, (0462) 677-

064. E-mail: gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua. 

2. Приміщення Департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради, що 

знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів,  вул. Івана Мазепи, буд.19; доступ до звіту з 

18.01.2022 р., тел. (0462) 642-088. E-mail: dp_soc@chernigiv-rada.gov.ua.  

Приміщення Управління соціального захисту населення Новозаводського району, що 

знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів,  вул. Івана Мазепи, буд.19; доступ до звіту з 

18.01.2022 р., тел. (0462) 642-088. E-mail: uszn7426@chernigiv-rada.gov.ua. 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


