
  
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання) 

 

                 № 20206306020                                         
(реєстраційний номер справи про оцінку вплив 

 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 

 Проектом передбачається будівництво під’їзних залізничних колій до підприємства по 

зберіганню зерна ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна" по станції Талалаївка, Талалаївського р- 

ну, Чернігівської обл. 

До складу об’єкту «Будівництво під’їзних залізничних колій до підприємства по 
зберіганню зерна ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна" по станції Талалаївка, Талалаївського 
р- ну, Чернігівської обл.» входить: 
 під’їзні залізничні колії; 
 ваги вагонні – 2 шт.; 
 маневрова лебідка – 2 шт. 

Для забезпечення проектними обсягами перевезень на розрахунковий період 

передбачається: капітальний ремонт колії № 10 протяжністю 372,50 м; будівництво 

навантажувально-розвантажувальної колії № 1 протяжністю 665,00 м; будівництво 

навантажувально-розвантажувальної колії № 2 протяжністю 588,00 м. 

Для контролю ваги та комерційного обліку вантажів проектом передбачається 

встановлення на кожній під’їзній залізничній колії вагонних ваг.  

Для переміщення вагонів передбачається встановлення двох маневрових лебідок.______ 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, 

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна", ЄДРПОУ 35919521 
Юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32 Б, офіс 1019, тел.(044) 354-77-01 

 

 (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), 

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  облдержадміністрації.  

Адреса:   14000,  м. Чернігів,  проспект Миру,14   т.(0462) 67-79-14, 

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 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України. 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок виконання 

підготовчих та будівельних робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 



13.04.2011р. №466. 

(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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться 

На період дії та в межах території карантину, громадське обговорення планованої діяльності 

проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному 

вигляді).  

           Зауваження надавати за адресою:  

Департамент екології та  природних ресурсів Чернігівської  обласної державної адміністрації. 

Адреса:  інд. 14000,  м. Чернігів,  проспект Миру,14   т.(0462) 67-79-14, 

контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна, електронна адреса: deko post@cg.gov.ua_________ 

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

Громадські слухання (другі) відбудуться -______________________________________ 
(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, м. Чернігів,  проспект 

Миру,14   т.(0462) 67-79-14,  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  обласної державної адміністрації. 

Адреса:  інд. 14000,  м. Чернігів,  проспект Миру,14   т.(0462) 67-79-14, 

контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна, електронна адреса: deko post@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 – 1 книга              _____________                          
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
  

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)__ 
  

mailto:post@cg.gov.ua


 

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 

  ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна", м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32 Б, офіс 1019.  

 Департамент екології та  природних ресурсів Чернігівської ОДА, м. Чернігів,  проспект 

Миру,14 . 

 Талалаївська  селищна  рада,  Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт Талалаївка, вул. Вокзальна, 

буд. 3 

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

громадськість   може ознайомитися з документами, контактна особа) 


