
Додаток 3  

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

      на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 

_____________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

____________2022829778 ___________ 
(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 

Планована діяльність передбачає нове будівництво гноєсховища для молочно-

товарної ферми в с. Райгородок (за межами населеного пункту) Новгород-Сіверського 

району, Чернігівської області. 

Робочим проектом передбачається будівництво трьох лагун для рідкої фракції, 

майданчика твердої фракції гною, навісу для зберігання техніки, сепараторної, 

майданчика для утилізатору термічного. 

Основні технічні дані проектованого об’єкту: 

- загальна площа території -  6,705 га; 

- планова кількість утворення рідкої фракції – 91986,76 м³/рік; 

- планова кількість утворення твердої фракції – 17850,57 м³/рік; 

- планована кількість побічних продуктів тваринного походження, що 

утилізуються в термічному утилізаторі (УТ300) – 50-100 кг/добу.  

Річний обсяг робочого часу – 365 діб. 

Кількість робочих місць – об’єкт постійних робочих місць не потребує. 

Обслуговуючий штат при експлуатації визначається суб’єктом господарювання, згідно 

наявного штатного персоналу підприємства. 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

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

2. Суб’єкт господарювання  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» (код згідно з ЄДРПОУ 

14249045), юридична адреса: 16200, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, 

смт. Короп, вулиця Вознесенська, будинок,69. Контактний телефон: (04656) 2-15-06 – 

директор Свердліков Олександр Васильович.                                                                                                 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи, 

контактний номер телефону) 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14, контактна особа: Ганжа Валентина 

Юріївна, тел. (0462) 67-79-14.                                                                                            . 

 (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  

Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», що видається Державною інспекцією 

архітектури та містобудування 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  

Відповідно до п. 21 ст. 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля» (зі 

змінами внесеними згідно із Законом № 733-ΙХ від 18.06.2020 року) громадські 

слухання не проводяться. Всі зауваження та пропозиції надаються в письмовій формі 

до уповноваженого органу. 
 

Громадські слухання (другі) відбудуться ______ не передбачені ____. 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

доступної інформації щодо планованої діяльності 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14, контактна особа: Ганжа Валентина 

Юріївна, тел. (0462) 67-79-14. 

(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 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14, контактна особа: Ганжа Валентина 

Юріївна, тел. (0462) 67-79-14. Електронна адреса: deko_mon@cg.gov.ua. 

(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 131 аркушах та додатки 

до Звіту                                                                                                                                        . 
(зазначити 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, зазначеного у пункті 6 цього 

оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. ТОВ «Черешеньки», адреса: 16200, Чернігівська область, Новгород-Сіверський 

р-н., смт. Короп, вулиця Вознесенська, будинок,69, з 14.07.2022 року з понеділка по 

п’ятницю з 9.00 до 17.00 години. Контактна особа: Свердліков Олександр Васильович – 

директор, тел. (04656) 2-15-06. 

2. Коропська селищна рада Чернігівської області, адреса: 16200 Чернігівська 

область, Новгород-Сіверський р-н., смт. Короп, вул. Кибальчича,1, з 14.07.2022 року за 

графіком роботи селищної ради. Контактна особа: Комар Юрій Володимирович – 

заступник начальника відділу комунального майна, житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування, тел. (04656) 2-76-87. 

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

може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


