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висновок. .з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до
статей 3, 6-7, 9 і 14 * Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
планованої діяльності ПрАТ «Млибор» (код ЄДРПОУ 14226133) «Зберігання
рідких паливно-мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі
за адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області»
встановлено:

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.
Планованою діяльністю передбачається приймання, зберігання та

відпуск паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ). Разовий планований
обсяг ПММ до 356 м3.

Зберігання рідких ПММ планується здійснювати на складі ПММ, в
восьми існуючих наземних горизонтальних ємностях. Сім ємностей об'ємом
50 м3 , шість з яких призначені для зберігання дизельного пального, одна -
для зберігання бензину та одна ємність об'ємом 6 м3 для зберігання
дизельного пального. Відпуск палива відбуватиметься через три нові
паливороздавальні колонки, одна з яких марки «NOVA» - lКЕД-50-0,25 на



дві точки відпуску продуктивністю 45 л/хвилину кожна, призначена для
одночасного відпуску бензину та дизельного палива в баки автомобільного
транспорту, друга марки «NOVA»-lKEД-100-0,25 продуктивністю
80 л/хвилину, призначена для відпуску дизельного палива в бак тепловозу,
третя марки «Нара 5012» продуктивністю 45 л/хвилину, призначена для
відпуску дизельного пального для заправки спеціалізованої техніки (дизельні
навантажувачі, дизельні генератори). Плановий річний оборот дизельного
пального та бензину по складу рідких ПММ становить 200 мз бензину та
2000 мз дизельного палива.

Об'єкт планованої діяльності існуючий, протягом останніх років був
законсервований. Для розконсервації та повернення в експлуатацію складу
ПММ передбачається проведення робіт з перевірки герметичності ємнісного
обладнання, трубопроводів, запірної арматури. Враховуючи технічну
застарілість і зношеність існуючих паливороздавальних колонок (далі - ПРК)
передбачається їх заміна на більш сучасні і продуктивні. Територія об'єкта
планованої діяльності спланована, має існуюче асфальтобетонне покриття.
Для очищення дощових та талих вод, які утворюються на території об'єкта,
передбачається встановлення нафтовловлювача. Обслуговування об'єкта
планованої діяльності здійснюватиметься персоналом у кількості 1 особи
щоденно протягом 250 днів на рік.

Земельна ділянка, на якій розташований склад рідких ПММ,
знаходиться в межах земельної ділянки виробничого майданчика
ПрАТ «Млибор», переданої у постійне користування згідно Державного акту
на право постійного користування землею Серія ЧН-189. Площа земельної
ділянки згідно з витягу від 27.07.2017 року No НВ-7405143432017 з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку становить 15,3085 га.
Кадастровий номер земельної ділянки - 7410100000:01:003:0031. Цільове
призначення земельної ділянки - для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Категорія
земель - землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.

Згідно з додатком № б «Державних санітарних правил планування і
забудови населених пунктів», об'єкт планованої діяльності відноситься до
видаткових та базисних складів кам'яного вугілля, торфу, дров,
легкозаймистих та паливних рідин, санітарно-захисна зона для яких від
джерел шкідливостей встановлюється у розмірі 1 ОО м. Житлова забудова
знаходиться на відстані 265 м від джерел забруднення, де показники
максимальних приземних концентрацій з врахуванням величин фонових
концентрацій забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимих
концентрацій речовин населених місць, що свідчить про те, що об'єкт

.. . . ' .планованої діяльності не чинитиме негативного впливу на здоров я 1 умови
проживання населення.

Після завершення планованої діяльності та/або строку експлуатації
технологічного обладнання передбачається здійснення демонтажу ємностей
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зберігання ПММ, ПРК, насосного устаткування та трубопроводів.
Технологічне обладнання спорожняється, розбирається на частини,
очищається від залишків ПММ, які передаватимуться у якості відходу
організації, що має право на поводження з небезпечними відходами.
Розібране застаріле устаткування з вичерпаним терміном експлуатації
передаватиметься у якості металобрухту організаціям, що мають право на
поводження з металобрухтом. Земельна ділянка, на якій розташований склад
рідких ПММ, у разі завершення планованої діяльності підлягає рекультивації
шляхом облаштування газонів та засіванням багаторічними травами.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД, а саме:

вплив на атмосферне повітря під час реалізації планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

В процесі виконання підготовчих і будівельних робіт в атмосферне
повпря надходитимуть:

- від процесів роботи двигунів внутрішнього згорання будівельної та
вантажної автомобільної техніки: вуглецю оксид, неметанові леткі органічні
сполуки, діоксид азоту, сажа, аміак, діоксид сірки, бенз(а)пірен загальним
обсягом 0,00185 т/період та парникові гази (метан, оксид азоту, вуглекислий
газ) загальним обсягом О, 126 т/період;

- від процесів виконання земляних робіт: речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок загальним обсягом О,0000112 т/період;

. . . . .від процесів різаппя металів та електродугового 1 газового
зварювання металевих конструкцій: заліза оксид, марганцю оксид, азоту
діоксид, фториди добре/погано розчинні, водень фтористий, кремнію оксид
загальним обсягом 0,0853 т/період;

- від процесів грунтування та фарбування металоконструкцій та
трубопроводів: ксилол, уайт-спірит загальним обсягом 0,0222 т/період;

- від виконання основних технологічних операцій пов'язаних з
прийманням та відпуском рідких ПММ: сірководень, вуглеводні насичені
С12-С19, вуглеводні ароматичні та бензин загальним обсягом 0,295 т/рік;

від роботи двигунів автотранспорту (автоцистерни) і тепловозу:
. . . . . . .вуглецю оксид, діоксид азоту, сажі, діоксид сірки, вуглеводш насичені, аміак,

бенз(а)пірен загальним обсягом 0,00683 т/рік, а також парникові гази -
метан, вуглецю діоксид та оксид діазоту загальним обсягом 0,267 т/рік.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні
підготовчих і будівельних робіт здійснюватиметься неорганізовано. Загальна
кількість джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря - 17.

Викиди забруднюючих речовин відбуваються на підставі Дозволу
No 7410136600-487 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, виданого Департаментом екології та природних
ресурсів Чернігівської ОДА від 23.08.2016 року з терміном дії з
23.08.2016 року по 23.08.2026 рік.
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вплив на водне середовище шд час реалізації планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

За основними видами виробничої діяльності, а саме приймання,
зберігання та відпуск ПММ, об'єкт планованої діяльності не використовує
водні ресурси та не здійснює скидів зворотних вод у водні об'єкти, тому
гідрологічний фактор довкілля не зазнає прямого впливу з боку планованої

. .
ДІЯЛЬНОСТІ.

Господарсько-побутові стічні води об'єкта планованої діяльності згідно
з договору від 12.04.2019 року No 2091 з КП «Чернігівводоканал»
Чернігівської міської ради відводяться існуючою каналізаційною мережею на
очищення на міські каналізаційні очисні споруди.

Дощові та талі води, що формуватимуться на території об'єкта
планованої діяльності і внаслідок виконання операцій зливання/наливання
ПММ можуть містити нафтопродукти, збиратимуться та відводитимуться на
очищення до нафтоуловлювача моделі НІШ-2. Очищені стічні води з
концентраціями по зважених частинах 10 мг/л, нафтопродуктів - 0,3 мг/л

. .відводитимуться у накопичувальну ємність, звідки частина очищених
дощових та талих вод випаровуватиметься з поверхні, частина
фільтруватиметься в грунт, а залишок води використовуватиметься з метою
зрошення зелених насаджень та/або пилопригнічення існуючих проїздних
доріг виробничого майданчика.

Таким чином вплив на гідрологічне середовище з боку планованої
діяльності можливий, опосередкований, але не змінить гідрологічного... .режиму територц, не призведе до попршення стану поверхневих та
підземних вод в цілому та не матиме негативних наслідків в майбутньому

вплив на грунти під час реалізації планованої діяльності:
Виконання підготовчих і будівельних робіт передбачає копання

траншей для встановлення нафтоуловлювача та прокладання інженерних
мереж. Обсяг переміщення вийнятого грунту становить 18 мз , у тому числі
1,2 мз грунтово-рослинного шару. Після завершення будівельних робіт
знятий грунтово-рослинного шар грунту буде використаний для благоустрою
прилеглої території об'єкта планованої діяльності. Для захисту грунту від
забруднення передбачається улаштування твердого покриття в місцях
проїзду транспорту та на майданчику заправлення техніки. В процесі
виконання підготовчих і будівельних робіт, а також під час провадження
планованої діяльності хімічного, біологічного чи радіоактивного забруднення
грунту не передбачається. Для запобігання забрудненню грунту відходами на
об'єкті планованої діяльності впроваджена система організованого збирання
та передачі для подальшої переробки/утилізації небезпечних відходів. Для
запобігання забруднення грунту передбачається комплекс організаційно
технічних заходів. За умови виконання передбачених заходів вплив об'єкта
планованої діяльності на грунти можна вважати прийнятним.
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поводження з відходами:
В процесі здійснення планованої діяльності утворюватимуться тверді

побутові відходи та відходи виробництва - ганчір'я, забруднене
нафтопродуктами, залишки очищення резервуару для зберігання рідких
ПММ, що містять нафтопродукти, нафтошлам з нафтовловлювача,
мінеральний осад з нафтовловлювача.

Відходи у вигляді ганчір'я, забрудненого нафтопродуктами,
нафтошламу та мінерального осаду з нафтовловлювача накопичуватимуться
в 200 літрових металевих герметичних бочках, які зберігатимуться в

. .окремому складському примпцешп та по мірі накопичення передаватимуться
згідно договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з
відходами.

Вилучення залишків очищення резервуарів, що містять
нафтопродукти, здійснюватиметься сторонньою спеціалізованою
організацією. Відходи зберігатимуться в закритій тарі в спеціально

. . . . . . . .відведеному місш та передаватиметься зпдно договорів з1 спешалізованимн
організаціями у сфері поводження з відходами.

Збирання і накопичення твердих побутових відходів здійснюватися в
існуючому контейнері, по мірі накопичення відходи згідно договору від
17.О1.2019 року No 13 вивозитимуться Комунальним підприємством
«АТП-2528» Чернігівської міської ради для захоронення на полігоні твердих
побутових відходів.

вплив шумового, вібраційного, світлового, теплового та
радіаційного забруднення на довкілля:

Шумове забруднення в процесі виконання підготовчих та будівельних
робіт відбуватиметься за рахунок роботи двигунів автомобільної техніки,
зайнятої при постачанні будівельних матеріалів і вивезенні відходів, та
будівельної техніки, зайнятої при виконанні будівельних операцій та
земляних робіт.

Шумове забруднення у процесі провадження планованої діяльності
відбувається за рахунок роботи двигунів автотранспортної техніки та

. .насосного устаткування, задіяного в процесі перекачування палива, а також
від процесу роботи двигуна локомотива та його руху по залізничній колії.

Максимальний рівень шуму як під час виконання підготовчих і
будівельних робіт, так і в процесі провадження планованої діяльності, на
відстані 1 метр від працюючого двигуна спеціалізованого автотранспортного
засобу не перевищуватиме 75 дБА. Враховуючи відстань між джерелами
шуму і житловою, громадською забудовами, розташованими в північному та
північно-західному напрямках на відстанях 265 та 800 метрів відповідно, а

. ..також враховуючи що джерела шуму розміщуються в межах звуковоі пні,
яка створюється існуючими виробничими будівлями та спорудами,
перевищення нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на
межі житлової/громадської забудови не прогнозується.
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Джерела виникнення світлового, теплового та радіаційного
забруднення на проектованому об'єкті відсутні.

вплив на флору і фауну під час реалізації планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Територія об'єкта планованої діяльності має низький природно
ресурсний потенціал, на якій відсутні рідкісні види флори і фауни, що
потребують охорони, тваринний світ характеризується наявністю видів, що
легко пристосовуються до життя на видозмінених урбанізованих територіях,
які активно використовуються людиною. Вплив на рослинний і тваринний
світ з боку об'єкта планованої діяльності не прогнозується.

вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної
спадщини під час реалізації планованої діяльності:

На виробничому майданчику ПрАТ «Млибор», на території якого
знаходиться склад ПММ, відсутні об'єкти культурної спадщини місцевого та
національного значення (пам'ятки архітектури, ансамблі, визначні місця), що
підтверджено листом Управління містобудування та архітектури
Чернігівської обласної державної адміиістрації (далі ОДА) від
07.06.2019 року No 01-15/523 та листом від Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій Чернігівської ОДА від 01.07.2019 року
№ 15-2288/8 що на території, розташованій за адресою: вул. Елеваторна, 1 в
м. Чернігові Чернігівської області, об'єкти історії, археології та
монументального мистецтва на обліку не перебувають. Об'єкт планованої
діяльності згідно Генерального плану використання і забудови території
міста Чернігів розміщується поза межами історичної частини міста.
Виходячи з вище наведеного, імовірного впливу на матеріальні об'єкти,
включаючи архітектурну, археологічну і культурну спадщину з боку
планованої діяльності не відбуватиметься.

а також з урахуванням усієї інформації та відсутності зауважень і
пропозицій протягом строку громадського обговорення (звіт про
громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового
врахування або обгрунгованого відхилення зауважень і пропозицій є
невід'ємною частиною цього висновку), вважає допvстимим
провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

. . . .за результатами аналізу звпу з ошнки впливу на довкшля
встановлено, що основний вплив планованої діяльності очікується на
атмосферне повітря, а саме від двигунів внутрішнього згорання
автотранспорту в атмосферне повітря виділятимуться наступні забруднюючі
речовини: викиди парів бензину, фракції вуглеводнів С12 - С19, оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену. За розрахунками
розсіювання забруднюючих речовин в надземному шарі, їхні концентрації не
перевищуватимуть О, 1 ГДК, тому вплив від планованої діяльності очікується
незначним та допустимим.

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері
поводження з відходами є незначним та допустимим.
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Вплив на водні ресурси, земельні ресурси та грунти, кліматичні
фактори не передбачається. Планована діяльність відповідає вимогам та
положенням чинного природоохоронного законодавства, вплив на довкшля
визначається допустимим.

На території планованої діяльності відсутні об' єкти природно
заповідного фонду, об' єкти архітектурної, археологічної та культурної
спадщини, дитячі, спортивні, лікувально-оздоровчі установи та інші суб' єкти
господарювання.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:
1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови

використання території та природних ресурсів під час виконання
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а
саме:

1.1. Здійснювати плановану діяльність «Зберігання рідких паливно
мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по
вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області» в межах
земельної ділянки за кадастровим номером 7410100000:01:003:0031 площею
15,3085 га;

1.2. Підготовчі та будівельні роботи здійснювати з дотриманням вимог
природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту
навколишнього природного середовища, земель, надр, водних об' єктів,
атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу від забруднення та
пошкодження;

1.3. Не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;
1.4. Забезпечити регулювання викидів шкідливих речовин в

атмосферу, згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
1. 5. Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ;
1.6. Забезпечити дотримання вимог ДБН В.2.5-74:2013

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
1. 7. Забезпечити раціональне використання водних ресурсів та

скорочення витрат води;
1. 8. Недопущення потрапляння господарсько-побутових стічних вод

. . . .шдприємства в шдземні водоносні горизонти;
1. 9. Не допускати забруднення нафтопродуктами грунтів на території

складу та прилеглій території;
1.1 О. Поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону

України «Про відходи», документів дозвільного характеру та укладених
договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами,
у тому числі, з небезпечними;

1.11. Дотримуватись відповідних допустимих значень шумового
забруднення на межі витриманої нормативної СЗЗ, встановлених
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку», ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та
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проектування захисту від шуму сельбищних територій» та ДБН В.1.1-31-2013
«Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

1.12. Забезпечити збереження тиші в районі житлової забудови в
вечірній та нічний час, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 19.06.1996 р. No 173 «Про затвердження Державних правил планування та
забудови населених пунктів»;

1.13. Забезпечити виконання Правил улаштування електроустановок
(ПУЕ) при монтажі електричних мереж;

1.14. Забезпечити максимальне збереження флори і фауни на території.. . .провадження планованоі діяльності;
1.15. Після закінчення будівельних робіт здійснити благоустрій...територц.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх
наслщків, а саме:

2 .1. У разі виникнення нештатних ситуацій (аварія, несправність, інша
подібна позаштатна ситуація) забезпечити вжиття заходів щодо їхньої
негайної ліквідації та приведення технологічного процесу до нормальних
умов;

2.2. Дотримуватися плану ліквідації аварій, що містить інформацію
щодо сповіщення відповідних служб і організацій, які повинні брати участь у
ліквідації аварій та наслідків, перелік необхідних технічних засобів,
знешкоджуючих реагентів, способи збору і знешкодження забруднюючих
речовин;

2.3. Забезпечити пожежну безпеку під час будівництва та експлуатації
об' єкта;

2.4. Дотримуватися вимог Закону України «Про охорону праці».

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо
зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

3 .1. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.. . .планованої діяльності відсупп.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок ІЗ

здійснення таких компенсаційних заходів**:
4 .1. Сплата своєчасно та в повному обсязі екологічного податку;
4 .2. Сплата нарахованих компенсаційних збитків при виникненні

аварійних ситуацій.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок ІЗ

запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення,
обмеження впливу планованої діяльності на довкілля**, а саме:

5 .1. Забезпечити облаштування будівельного майданчика засобами
. . . . ..освгглення, протипожежного водопостачання, пожежогасіння, сигнашзацц та

зв'язку;
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5.2. Суворо дотримуватися регламенту технолопчних процесів та
організувати чіткий надійний контроль за технічним станом устаткування;

5 .З. Проводити ремонтні роботи техніки, обладнання, що
. ... . .використовуються при реалізацп технолопчного регламенту у спешально

передбачених та організованих місцях, відповідно до вимог законодавства
України;

5 .4. Забезпечити рекуперацію парів пального при зливі його з
автоцистерни в резервуари зберігання та при заправленні машин;

5.5. Забезпечити герметизацію всіх резервуарів з метою виключення
потрапляння випарів нафтопродуктів до атмосферного середовища,
забезпечення їх дихальними клапанами;

5. б. Вести постійний контроль і перевірку справності дихальних та
запобіжних клапанів;

5. 7. Забезпечити герметизований злив палива із автоцистерн в надземні
резервуари через зливні швидкороз' ємні муфти, фільтри, засувки;

5.8. Забезпечити збір, очищення та відведення дощових і талих вод з
метою виключення виникнення забруднення водного середовища, грунту;

5. 9. Забезпечити вилучення нафтопродуктів із зливових та талих вод та
передання їх суб'єктам господарювання, які мають ліцензію у сфері
поводження з небезпечними відходами;

5.10. Забезпечити негайне прибирання пролитого нафтопродукту,
засипанням піском місця розливу, зібрання його в контейнер та передання їх
суб'єктам господарювання, які мають ліцензію у сфері поводження з
небезпечними відходами;

5 .11. Зони озеленення огородити бордюром, щоб виключити змивання
грунту на дорожнє покриття під час зливи;

5 .12. Забезпечити відпуск пального на майданчику з твердим
покриттям, дощоприймачем і захищеним від атмосферних опадів навісом;

5.13. Не застосовувати техніку з підтіканням паливо-мастильних
. . .

матеріалів та перевищенням у вщпрацьованих газах нормативно
встановлених СО та СН;

5 .14. Не використовувати для озеленення кущі та дерева, що виділяють
. . . .

шд час цвгпння волокнисп матеріали та пухнасте насіння;
5 .15. Забезпечити повний збір та роздільне зберігання відходів залежно

від виду та класу небезпеки відповідно до вимог Закону України «Про
відходи»;

5 .16. Не допускати перевищення встановлених санітарними нормами
рівнів шуму на межі СЗЗ складу ПММ та на межі найближчої житлової
забудови;

5 .17. Забезпечити обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжними
закриваючими механізмами;

5.18.Забезпечити захист складу ПММ від прямого попадання
блискавки, електростатичної, магнітної індукції, приєднання автоцистерни до
гнучкого заземлюючого пристрою під час зливання нафтопродуктів.
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6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок ІЗ

здійснення післяпроектного моніторингу**, а саме:
6.1. Забезпечення проведення контролю за дотриманням затверджених

нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря (в разі потреби визначеної в умовах дозволуна викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами);

6.2. Здійснення моніторингу планованої діяльності на якість
атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони один раз на рік та у
разі виникнення аварійних ситуацій;

б.З. Здійснення моніторингу впливу планованої діяльності на стан. . •· .. . .грунпв в межах санпарно-захисноі зони один раз на рік та у разг виникнення
аварійних ситуацій.

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації за звітний рік до 01 лютого року, наступного за
звітним.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення
додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а
саме:

При змцп технологп ведення робіт на земельній ділянці·
(промисловому майданчику) планованої діяльності, заміні технологічного
обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така
планована діяльність призведе до збільшення утворених та утворення нових
видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в
атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні- об.єкти,
шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення,
а також випромінення,

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання.
Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у
разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої

, .
ДlЯЛЬНОСТІ.

Начальник відділу оцінки впливу на. .довКІлля управшння природоохоронних. .програм та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля

уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу)

Сергій КУЗНЕЦОВ
(ініціали, прізвище)

~ -Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)(підпис)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідніс
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