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За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до
статей З, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
планованої діяльності ТОВ «Астра» код ЄДРПОУ 21394227, «Реконструкція
АЗС з влаштуванням АГЗП за адресою: вул. ЗО років Перемоги, 34, м. Сновськ,
Чернігівської області» вєтановлено, що:

Основні характеристики та місце провадження планованої
діяльності.

ТОВ «Астра» планує реконструкцію автозаправної станції (далі - АЗС)
з влаштуванням автомобільного газозаправного пункту (далі - АГЗП) за
адресою: вул. ЗО років Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської області.

Площа АЗС - О, 1757 га перебуває у власності ТОВ «Астра», згідно
Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-
7406402912018 від 12.03.2018 р. Кадастровий номер земельної ділянки
742581О100:03 :О 14:0008.



.

На відведеній земельиіи ділянці на початок проектування наявна
існуюча АЗС бренду ОЛАС. На ділянці АЗС розміщені будівлі та споруди з
необхідною інфраструктурою для нормального функціонування та
пролягають інженерні мережі та комунікації що обслуговують дану АЗС.

Проектуючий АГЗП розрахований на 1 ОО заправок на добу скрапленим
вуглеводневим газом (далі - СВГ) пропан-бутан.

Режим роботи АЗС - цілодобовий. Термін експлуатації резервуарів 40
років. Рік введення в експлуатацію АЗС 1998 р., АГЗП- 2019 р.

Зберігання палива передбачено в 4-х підземних двохстінних металевих
резервуарах загальним об'ємом 60 мз - для бензину та дизпалива. Резервуари
виконанні з подвійною оболонкою типу «термос». Резервуари обладнані
системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною
арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання
переповнення ємкості при зливі нафтопролуктів. Зберігання СВГ передбачено
в одному окремому наземному резервуарі об'ємом 9,9 м3

.

Запас палива по кожному резервуару: ·
• Резервуар V=l 5 мз з бензином А-92;
• Резервуар V=l5 м3 з бензином А-92;
• Резервуар V=J 5 м3 з бензином А-95;
• Резервуар V= 15 м.1 з дизельним пальним;
• Резервуар V=9,9 м3 з СВГ (пропан-бутан).

АГЗП призначений для прийому зберігання та заправки балонів
автомобілів СВГ, постачається разом з резервуарами (обсягом 9,99 м3,
корисний (робочий) об'єм - 8,4 м3) надземного розташування, з металевою
рамою насосна-арматурного блоку (далі - НАБ), насосною установкою,
паливороздавальною колонкою, обв'язувальними трубопроводами,

. .контроль1--ю-вим1рювальними приладами, запірними пристроями та
клапанами. Резервуар являє собою зварну горизонтальну циліндричну
посудину. СВГ надходить автоцистернами, перелив газу в надземний
резервуар здійснюватиметься за допомогою насосу. Заправка паливних
балонів автомобілів здійснюється через пристрій заправна'{ колонки,
струбцини якого приєднується до заправного пгтуцера паливного балона
автомобіля.

Загальна ємність резервуарів зберігання нафтопродуктів-69,9 м3
• Отже,

за потужністю заправна станція відноситься до типу А, категорія - П -
середня. АЗС розрахована на 250 заправок на добу двома марками бензину -
А-92, А-95 та дизельним пальним.

Заправлення автомобілів передбачено двома двосторонніми паливо-
роздавальними колонками (далі - ПРК) на три види палива та одною ПРК для
свг.

При заправленні автомобілів через паливно-роздавальні колонки
застосована система - повернення парів з баку автомобіля в видаткові
резервуари (рекуперація). Для цього ПРК обладнана спеціальним паливно
роздавальними кранами, що пристосовані до вло.влювання парів бензину, шо
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виттсняються з бака автомобіля при наповнені його паливом. По
коаксіальному рукаву пари поступають до помпи, сполученої з
трубопроводом, що з'єднує ПРК з парогазовим середовищем резервуара.

Таким чином, викид парів бензину на пункті видачі пального
мінімгзуєгься.

При зливі нафтопродуктів з ввтоцистерии до підземних резервуарів
витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз
(пароповернення), при цьому, виключається вихід парів нафтопродуктів в
навколишнє середовище. Бензовоз заповнюється нафтопродуктами на
нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗС в резервуар
нафтобази. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та
парів між нафтобазою та АЗС. Впровадження цієї системи вимагає доставку
нафтопродуктів автомобілем-цистерною, спеціально оснащеною для такої
експлуатації.

Резервуари зберігання палива оснащені дихальними клапанами.
Кількість дихальних клапанів чотири, три для бензину та один для дизельного
палива, розміщені над резервуарами зберігання палива, на висоті 3,0 м від. .поверхні землі,

Відсмоктування газів при наливі продуктів в бак транспортного засобу
можливе завдяки використанню колонок виробництва «Dresser Wayne» які
оснащені пістолетом з відсмоктуванням парів. Колонка для видачі
від'єднуватиметься до трубопроводу зворотного виведення парів через
запобіжну арматуру. Цей трубопровід буде виведений на бензиновий
резервуар А-92.

Нормативна санітарно-захисна зона АЗС з влаштуванням АГЗП -50 м
(витримана, згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 19.06.1996 N~ 173 «Про затвердження Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів).

Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 1 ОО м з північно-
західної сторони від джерел забруднення АЗС, де показники максимальних
приземних концентрацій з врахуванням фонового забруднення становить 0,4
долі ,~дК, а це означає що об'єкт не чинитиме негативного впливу на здоров'я
1 умови проживання населення.

Водопостачання будівлі АЗС існуюче, здійснюється з міського
водопроводу.

Господарсько-побутова каналізація від будівлі АЗС - існуюча.
Здійснюється в існуючий водонепроникний вигріб.

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень
забезпечує самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та
роздачі паливно мастильних матеріалів (далі - ПММ), площадок тимчасового
зберігання автотранспорту для очистки на сепараторі нафтопродуктів SWOBK
З компанії «Еколайн» продуктивністю З л/сек. Очищені води відводяться в
систему дощової каналізації.
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Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує самопливне відведення
дощових і талих вод з покрівлі операторної, навісу в існуючий сепаратор
нафтопродуктів.

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

вплив на атмосферне повітряне під час реалізації планованої .
діяльності.

Джерелами забруднення навколишнього середовища на АЗС є:
...:. дж. 1 - дихальний клапан - (організоване) - резервуар для

зберігання бензину А-92;
дж. 2- дихальний клапан

зберігання бензину А-92;
дж. 3- дихальний клапан - (організоване) - резервуар для

зберігання бензину А-95; .
дж. 4 - дихальний клапан - (організоване) - резервуар для

зберігання дизпалива;
дж. 5 - (неорганізоване площадочне) - заправний майданчик

(організоване) резервуар для

(ПРК - 2 шт.);
дж. б - (неорганізоване площадочне) при проведенні

технологічних операцій на АГЗП;
дж. 7 - (неорганізоване площадочне) - автотранспорт, заїзд і

виїзд на території АЗС;
Джерелами потенційного впливу існуючої АЗС з проектуючим АГЗП на

навколишнє середовище відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 2013 року No 808 «Про затвердження переліку видів діяльності
та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» є: технологічне
обладнання АЗС - дихальні клапани підземних .резервуарів для зберігання
нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки),
технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на
резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні
свічки насосу), викиди при роботі резервного привозного дизельгенератора
(на випадок відключення електроенергії), двигуни внутрішнього згорання
автотранспорту (оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглекислий газ,
сажа).

вплив на водне середовище під час реалізації планованої
діяльності.

Рельєф майданчика рівнинний з незначним нахилом в південному
напрямі. Грунтові води залягають на глибині 4,8-4,9 м. Територія за
потенційним підтопленням відноситься до підтоплених територій грунтовими
водами особливо весняного сніготанення. При виконанні будівельно
монтажних робіт, вплив носить тимчасовий характер.

В процесі експлуатації планованої діяльності, згідно технологічного
регпамеиту, скипи в поверхневі водні об'єкти не передбачається.
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Господарсько-побутові стічні води від будинку АЗС відводяться в існуючий
септик.

вплив на грунти під час реалізації планованої діяльності.
Незначним джерелом забруднення грунтів може стати будівельне сміття

та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів і матиме
тимчасовий характер.

поводження з відходами.
В процесі діяльності планованої діяльності утворюються відходи

виробництва та господарсько-побутові відходи:
тверді побутові відходи - збираються у сміттєві баки, з подальшим

вивезенням на діючий полігон побутових відходів, відповідно до укладених
договорів. Кількість відходів нафтопродуктів, що утворюються під час
зачищення резервуарів для зберігання нафтопродуктів на АЗС становить
0,914 т/рік. Відходи згідно договору, здаються на утилізацію в організацію, яка
має відповідну ліцензію. Відповідно до технОJюгічних рішень передбачаються
планові (не менше одного разу на два роки) та по мірі· накопичення, зачищення
резервуарів, при цьому однією з операцій є мийка резервуарів водою.
Промивна вода, в кількості 0,8 м3 вивозиться на утилізацію. Промивка

. . . .
резервуарів водою виконується окремою лщензованою організашєю;

рідкі побутові відходи:
а) господарсько-побутові стічні води - відкачуються в існуючий
водонепроникний вигріб;
б) дощові стоки з місць локальних забруднень - відводяться на очисні споруди
стічних вод компанії «Еколайн», очищена вода відводиться в систему дощової
каналізації;

полімерні відходи (пластикова тара, поліетилен)- 0,2 т/рік - здається
для повторної переробки;

макулатура (папір, картонні коробки} - 0,3 т/рік - здається на
макулатуру;

пісок забруднений нафтопродуктами - 0,245 т/рік - підлягає
збиранню, обробленню, згідно договору здається на утилізацію в ліцензовану
органгзашю;

нафтошлаки (мастило, солярка, вода, в'язка рідина) - 934,1 кг/рік -
згідно договору вивозиться на утилізацію ліцензованою організацією;

відпрацьовані лампи - 0,00086 т/рік - збираються та здаються на
утилізацію в спеціальну ліцензованою організацію.

Тимчасове зберігання відходів до передачі спеціалізованим
підприємствам, у відповідності до укладених договорів, здійснюється згідно
вимог санітарного законодавства України, що унеможливлює вплив відходів
на стан навколишнього середовища.

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

Джерелами шуму на АЗС є: система повітряного опалення, яка
складається з канального кондиціонера ARG 45R - 47 дБ(А) і канального
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вентилятора RK 500х300 В3 - 62 дБ(А), ПРК марки «Dresser Wayne» - 70
дБ(А), канальні вентилятори в туалетах EDM - І 60 - 33 дБ(А). Очікувальні
рівні шуму с мешпс гранично лопустимих в 80 дБ(А) екв, згідно вимог ДСН
3.3.6.037-99 для робочих місць техперсоналу АЗС.

Будівельна техніка, автотранспорт відносяться до джерел з
непостійними акустичними характеристиками. Для них характерними є. . . . .еквівалентні та максимальні рівні звуку.

Джерела виникнення · світлового, теплового та радіаційного
забруднення на проектованому об'єкті відсутні.

Таким чином, проектований об'єкт не чинитиме негативного
акустичного впливу на оточуюче природне середовище та на здоров' я людей,
що працюють на підприємстві та проживають в найближчій житловій
забудові.

вплив на флору і фауну під час реалізації планованої діяльності.
При експлуатації АГЗП не відбудуться зміни в рослинному і

тваринному світі, радіоактивний фон не збільшиться."
Територія існуючої автозаправної станції розпланована і упорядкована,

проїзди вимощені з твердим покриттям та виконані з урахуванням відводу
зливних вод. Вільні ділянки озеленені травою. Об'єкти ПЗФ на ділянці
планованої діяльності - відсутні.

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

На матеріальні об'єкти, що включають архітектурну, археологічну, та
культурну спадщину - негативних впливів не передбачається через їхню

. .вщсутність.
Вплив на соціально-економічні умови району очікується позитивний.

Позитивним впливом планованої діяльності на соціальні умови
життєдіяльності населення є створення додаткових робочих місць,
надходження коштів до місцевого бюджету.

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 обrрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є
невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження
планованої діяльності з огляду на нижченаведене:. . . .за результатами аналізу звггу з оцінки впливу на довкілля 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, вуглеводнів фракції С12 - С 19, оксиду вуглецю, діоксиду азоту,
діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутан. За розрахунками
розсіювання забруднюючих речовин в надземному шарі, наведеними у Звіті з
ОВД, їхні концентрації не перевищуватимуть 0,1 ГДК, тому вплив від
планованої діяльності очікується незначним та допустимим.
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Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері
поводження з вшходами є незначним та допустимим.

Вплив на водні ресурси, земельні ресурси та грунти, кліматичні
фактори не передбачаються. Планована діяльність відповідає вимогам та
положенням чинного природоохоронного законодавства, вплив на довкілля
визначається допустимим.

На території родовища 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:

J .1. Здійснювати плановану діяльність «Реконструкції АЗС з
влаштуванням АГЗП за адресою: вул. ЗО років Перемоги, 34, м. Сновськ,
Чернігівської області» в межах земельної ділянки за кадастровим номером
7425810100:03:014:0008 площею 0,1757 га;

1.2. Підготовчі та будівельні роботи здійснювати із 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. Здійснювати підготовчі та будівельні роботи, згідно ДБН А.3.1-5-
2016 «Організація будівельного виробництва»;

1.4. Здійснювати підготовчі та будівельні роботи із залученням
кваліфікованих будівельно-монтажних організапій з дотриманням заходів,
норм і вимог, правил техніки безпеки та охорони довкілля;

1.5. Використовувати спеціалізовану техніку у технічно справному
стаю;

1.6. Забезпечити облаштування будівельного майданчика засобами
освітлення, протипожежного водопостачання, пожежогасіння, сигналізації та
зв'язку;

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

1.8. Забезпечити дотримання нормативних протипожежних та
санітарних відстаней, обумовлених вимогами ДБН Б.2.2-l2:2018 «Планування
і забудова територій», ДБН В.2.5-20-200 l «Газопостачання»;

1.9. Поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону
України «Про відходи», документів дозвільного характеру та укладених
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договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами,
у тому числі, з небезпечними;

І. 1 О. Виконувати заходи, передбачені законодавством, щодо
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами;

1.11. Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами· згідно Закону України «Про охорону
атмосферного повітря», наказ Міністерства екології та природних ресурсів
України від 09.03.2006 р. № 108;

1 .12. Забезпечити регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферу
згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

1.13. Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної
зони;

1.14. Забезпечити раціональне використання водних ресурсів та
скорочення витрат води;

І. І 5.Не1юг1ущення потраппяння господарсько-побутових стічних вод

.

. . . .підприємства в пшземиі водоносні горизонти;
1.16. Забезпечити збір, очищення та відведення дощових і талих вод з

метою виключення виникнення забруднення водного середовища, грунту;
1.17. Не допускати забруднення нафтопродуктами грунтів на території

АЗС та прилеглій територїі;
1.18. Дотримуватись відповідних допустимих значень шумового

забруднення на межі витриманої нормативної санітарно-захисної зони
встановлених ДСН 3.36.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку» та ДБН В.1.1-31-2013 «Захист територій, будинків. .
1 споруд вгд шуму»;

1.19. Дотримуватись Державних санітарних норм виробничої загальної
та локальної вібрації (ДСН 3.3.6.039-99 «Державні· санітарні норми виробничої
загальної та локальної вібрації»); ·

1.20. Не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;
1.21. Забезпечити максимальне збереження флори і фауни на території

провадження планованої діяльності;
1.22.Після закінчення реконструкції / будівельних робіт здійснити

благоустрій території.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків,
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
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ліквідації аварій та наслідків, перелік необхідних технічних засобів,
знешкоджуючих реагентів, способи збору і знешкодження забруднюючих
речовин;

2.3. Дотримуватися вимог Закону України «Про охорону праці»;
2.4. Забезпечити пожежну безпеку під час експлуатації свердловин

відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної
безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 05 березня 2015 року за No 252/26697, Інструкції з організації
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та
вибухонебе1печних об'єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та
соціальної політики У країни 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732, а також
інших чинних нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної
безпеки·'

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

З .1. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення
таких компенсаційних заходів**:

4.1. Сплата свосчасно 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.Суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів та
організувати чіткий надійний контроль за технічним станом устаткування;

5.2. Своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт
обладнання, ремонтні роботи проводити з дотриманням інструкцій з техніки
безпеки;

5.3. Проводити ремонтні роботи техніки, обладнання, що
використовуються при реалізації технологічного регламенту у спеціально
передбачених та організованих місцях, відповідно вимог законодавства
України;

5.4. Зони озеленення огородити бордюром, щоб виключити змивання
грунту на дорожнє покриття пш час зливи;

5.5. Злив нафтопродуктів здійснювати закритим способом за допомогою
спеціального обладнання на відведених для цього майданчиках, що
запобігатимуть проникненню випадкових проливів в грунт;
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5.6. Підтримувати в робочому стані водомірні прилади для обліку води,
кранових пристроїв для відбору води на лабораторний аналіз, дотримання
вимог санітарного режиму, відповідно до ДБН В.2.5.-74:2013
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування»;

5. 7. Забезпечити негайне прибирання пролитого нафтопродукту,
засипанням піском місця розливу, зібрання його в контейнер;

5.8. Забезпечити підтримання у справному стані технологічного
обладнання для зберігання і відпуску нафтопродуктів;

5.9. Застосувати систему уловлювання парів нафтопродуктів при зливі
палива з автоцистерни паливовоза в паливний резервуар;

5.1 О. Передання нафтопродуктів із сепараторів (вилучених із зливових
та талих вод) суб'єктом господарювання, які мають ліцензію у сфері
поводження з небезпечними відходами;

5.11. Забезпечити повний збір та роздільне зберігання відходів залежно
від виду та класу небезпеки відповідно до вимог Закону України «Про
вщходи»;

5.12. Забезпечити дотримання нормативних вимог щодо шуму та

вібрації;
5 .13. Забезпечити дотримання нормативних вимог на робочих місцях і в

робочій зоні;
5.14. В технологічному процесі використовувати обладнання,

виготовлене з корозійностійких матеріалів;
5.15. Вести постійний контроль і перевірку справності дихальних та

запобіжних клапанів;
5.1 б. Вести роботу способами, які забезпечують збереження природних

комплексів і об'єктів, рідкісних і таких шо перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного та рослинного світу, сприяти формуванню
екологічної мережі;

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із
здійснення після проектного 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 дозволу на 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;

6.3.Зл.ійснення моніторингу впливу планованої діяльності на стан
грунтів в межах санітарно-захисної зони один раз на рік та у разі виникнення
аварійних ситуацій;
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Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надати
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації за звітний рік до 15 січня року, наступного
за звггним.

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

При зміні технології ведення робіт на земельній ділянuі (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 діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на. . .довюлля та еколопчноrо моюторингу
(ксрінник структурного 11і:1ро·з,1і!Іу з опіпку впливу на

;1011кі:1:1~ > ІІОІ!НОВЮК,ІЮГ'О орі ан>)

Директор Департаменту
агропромислового розвитку, екології
та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

( кері 1\1 ІНК > ПОІ\ІІОІНІЖСІ-ІОІ'О І сриторіа.іьі ІОГО ор11111у)

п/r
(підпис)

В.ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

Ю.ТКАЛИЧ
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо ·1 оцінкп впливу на цовкілля випливає така необхідність.

Яна Жовтовата
(0462) 677-914
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