
_______________________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

________________20212257443__________________ 
(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 

Будівництво лісопереробного комплексу розташоване: Чернігівська область, Ріпкинський район, 

Голубицька сільська рада (за межами населених пунктів) в межах власної земельної ділянки 

площею 23,9297 га, кадастровий номер 7424481500:02:001:0049 продуктивністю по сировині 

(переробка лісоматеріалу) – до 500 тис. м3/рік. Передбачається влаштування: адміністративно-

побутового корпусу; автомобільних ваг; технологічних споруд: відкритих складів; сортувальної 

лінії; технологічного вузла подачі стволів; виробничої будівлі з цехом порізки та сортування 

дошок; складу готової продукції; відділення сушки деревини; цеху виготовлення пелет з силосним 

складом вологої та сухої тирси та вузлів завантаження; котельні на твердому паливі (корі); 

каналізаційної насосної станції; пожежних резервуарів та насосної станції; очисних споруд 

побутових стоків; установки очищення дощових вод; трансформаторної підстанції; відкритих 

стоянок вантажних та легкових автомобілів; гаражу на пости; майданчика для контейнерів 

побутового сміття. Будівництво трьох розвідувально-експлуатаційних водозабірних свердловин: 

№ 1-b глибиноюи125,0 м дебітом 34,0 м3/годину, № 2-h глибиною 72,0 м дебітом 10,0 м3/годину, 

№ 3-b глибиною 125,0 м дебітом 34,0 м3/годину; автозаправної станції (підземний резервуарний 

парк дизельного палива  (2*40 м3, 1*40 м3 для збору аварійного проливу) з двома роздавальними 

колонками).   
 (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 «КРОЛЛ-ТІМБЕР», код ЄДРПОУ 

43371625, 04114, місто Київ, вул. Вишгородська,буд.45 А/2, оф.64, тел.+38(044)383-06-70 
(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 обласної державної адміністрації; 

14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14; e-mail: deko_post@cg.gov.ua, тел/факс (0462) 67-48-72, 67-79-14; 

Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

(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 згідно статті 

37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України  
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 

що передбачає його видачу) 
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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  - 

          __________________________________________________________________________________________ 

(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 обласної державної адміністрації; 

14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14; e-mail: deko_post@cg.gov.ua, тел/факс (0462) 67-48-72, 67-79-14; 

Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
 (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; e-mail: deko_post@cg.gov.ua, тел/факс (0462)67-48-72, 67-79-14; 

Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

(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 116 аркушах 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 

Ріпкинська селищна рада; вул. Святомиколаївська, 92а, смт. Ріпки; дата: з 04.06.2021; контактна 

особа: Литвинок Людмила Михайлівна - секретар селищної ради 

Голубицький старостинський округ Ріпкинської селищної ради, вул. 40 р Перемоги, 4, с. Голубичі 

Ріпкинського району (наразі Чернігівського району); дата: з 04.06.2021; контактна особа: Нагуло 

Віктор - староста 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  

може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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