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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 
Проектом передбачається: будівництво зрошувальної системи для вирощування 

сільськогосподарської продукції на земельних ділянках загальною площею 186,3813 га, що 
розташовані в адміністративних межах Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської 
області. 

Передбачається створення системи крапельного зрошення для вирощування 
сільськогосподарської продукції, а саме картоплі.  

Для поливу даної культури на весь вегетаційний період, з урахуванням кліматичної зони 
розташування полів, розроблені проекти, в яких прорахована норма внесення води на добу, а саме  
4-5 мм/1га. Полив розпочинається з норми 2-3 мм/1га, потім піднімається, дивлячись по вегетації 
культури, до 4-5 мм/1га (на добу) і закінчується при достиганні культур нормою 2-3 мм/1 га.  

Процес поливу для картоплі розпочинається на початку червня і закінчується в кінці серпня, 
початок вересня.  

Проектування спорудження системи крапельного зрошення здійснюється  виходячи з площі та 
норми посіву на 1 га. Загальна площа системи зрошення складає 186,3813 га.  

Для здійснення поливу культур використовуються дизельні насосні станції, що можуть 
викачувати 300 – 600 м3/год води під тиском від 5 до 9 атмосфер. Власне на полях для поливу 
використовується однорічна та багаторічна крапельна стрічка з водовиливом 2-3 літри на 1 погонний 
метр. Встановлення насосних станцій передбачається за межами водоохоронних зон водних об’єктів.  

Для зрошення сільськогосподарських культур передбачається забір води з:  
- Річки Устіж, що розташований на території Семенівської ОТГ, Новгород-Сіверського району 

Чернігівської області за межами населених пунктів – пересувною дизельною насосною станцією у 
обсязі 302,4 тис. м3/рік.  

- Річки Ревна, що розташована на території Семенівської ОТГ, Новгород-Сіверського району 
Чернігівської області за межами населених пунктів – двома пересувними дизельними насосними 
станціями – у обсязі 597,6 тис. м3/рік. 

Відходи, що утворюються на підприємстві, збираються і складуються у спеціально відведених 
місцях з подальшим вивезенням по мірі накопичення. 

Плановану діяльність з будівництва зрошувальної системи для вирощування 
сільськогосподарської продукції на земельних ділянках загальною площею 178,5934 га передбачається 



здійснювати в адміністративних межах Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської 
області.  

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що входять до даних полів знаходяться у 
користуванні ТОВ «Поліська Картопляна Компанія» на умовах оренди (з фізособами, Головне 
управляння Держгеокадастру у Чернігівській області) або суборенди (укладені договори суборенди з 
ТОВ «Українська Лляна Компанія Плюс», ФГ «В.САЛІМОН», АСФГ «Промінь», ПСП 
«СТЕПАНИЧ»).                                                                                                                                                                                 

(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 "ПОЛІСЬКА КАРТОПЛЯНА КОМПАНІЯ”, 
код ЄДРПОУ – 37593194                                                                                                                                     

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

юридична адреса: 15432, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна,  
буд. 134А; контактний номер телефону – (044)422-56-66, (04659)20-156; E-mail: polkarkom@gmail.com 
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 ОДА; 14000, м. Чернігів,  
пр-т Миру, 14; тел. (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа: 
Ганжа Валентина Юріївна 

(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  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл 
на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією з архітектури та містобудування 
(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  
-.  

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 
Громадські слухання (другі) відбудуться  
Не передбачено                                                                                                                   

 (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 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА; 14000, м. Чернігів,  
пр-т Миру, 14; тел. (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа: 
Ганжа Валентина Юріївна 

(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 ОДА; 14000, м. Чернігів,  

пр-т Миру, 14; тел. (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа: 
Ганжа Валентина Юріївна. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення   

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 
 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 221 арк. з додатками.                                     

(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 «ПОЛІСЬКА КАРТОПЛЯНА КОМПАНІЯ», : 15432, Чернігівська область, Новгород-
Сіверський р-н, с.Іванівка, вул. Центральна 134А, контактна особа – Стаценко Денис Борисович, 
телефон +38 050 469 77 08. 

2. Семенівська міська рада Чернігівської області, 15400, Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. 
Червона площа, 6, телефон +38 04659 2 11 97, E-mail: semenivkacity@ukr.net, контактна особа – міський 
голова Деденко Сергій Іванович.                                                                                                                       
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися 

з документами, контактна особа) 


