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ПОВЦОМЛЕННЯ
про плztноваIIу дiяльнiсть, яка пiдлягае оцiнцi впливу на довкiлля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕМЛЯ I ВОЛЯ"
(повне найменуванtý юридичноi особи, код згjдно з СДРПОУ або прiзвище, iM', та по батьковi

вiдмовляються вiд прийнятгя ресстрацiйного ноп,сr_fifr:;1l;1r}:т;frii;"iн}т#'цjйно повiдомили про Це ВiДПОВiДНОМУ

iнформус про HaMip провадити плановану дiяльнiсть та оцiнку iT впливу на довкiлля.

1. Iнформацiя про суб'скта господарювання.

Мiсцезнаходження юридичноi особи: YKpaiHa, l7400, Чернiгiвська область, MicTo Бобровиця,
вулиця Чсрнiliвська. буди нок j4.

(мiсцезнаходження юридичноi особи або мiсце проsадлення дiяльностi фiзичноi

тел./факс (0463) 22- l 5-71, (0463) 22- 12-74 електронна пошта: zg!rl_i_у9l1ацklдý]L
особи - пiдIрисмця (поштовиil iндекс, адреса), коtlтакгний номер тслефону)

2. Планована дiяльнiсть, ii характеристика, технiчнi альтернативиl.

2.1 Планована дiяльнiсть, iT характеристика.
Назва планованоi дiяльностi за мiстобудiвними умовами та обмеженнями (ресстрацiйний

номер е.ЩЕССБ MUO1:1825-'1082-7625-4574): <Булiвничтво складу Nрб для зберiгання
технiчного рiдкого aмiaкy марки Б ГОСТ 6221-90, емкiстю 1300 тонн, в Чернiгiвськiй областi,
Бобровицький район, Бобровицька MicbKa рада, Свидовецький старостинський округ, с

Свидовець, вул. Литвиненко, 185>.

Склад призначений для зберiгання технiчного рiдкого aMiaKy марки <Б>, який
використовусться в якостi мiнерального добрива в прочесi вироцування сiльськогосподарських
культур. На складi проводитимугься операцii по зливу рiдкого aмiaкy з автоцистерн та вiдпуску

рiдкого aMiaKy в автоцистерни. Зливання рiдкого aMiaKy з однiеi €lвтоцистерни здiйснюетьСя
одночасно в п'ять складських емностей. Передбачасться також можJlивiсть зливати рiдкий
aMiaK одночасно з чотирьох автоцистерн в групу скJIадських смностей. З смностей

резервуарного парку рiлкий aMiaK перекачустiся спецiальними насосами лля зрiлжених газiв в

автоцистерни i вiдправляеться на сiльськогоСподарськi угiддя. Злив aMiaKy з автоцистерн в

eMHocTi та наIив в автоцистерни здiйснюватиметься весною та восени. Взимку
здiйснюватиметься тiльки злив рiдкого aMiaKy з автоцистерн в cMHocTi резервуарного парку. До
складу No6, oKpiM резервуарного парку, також входять адмiнiстративно-побlтовий корпус, два

резервуари протипоже)tсного зatпасу води смнiстю по 74 м3 кожний з пiдземною васосною
стацiсю, септик з фiльтруючим колоДязем. ,Щ,ля з'сднання склалу Nоб з iсн}T очою транспортною
iнфраструктурою передбачаеться улаштування автомобiльноi дороги по кiльцевiй cxeMi
шириною З,5 м, а в районi розмiщення технологiчних HacociB шириною проiзду до 7 MeTpiB.

Навколо об'екту передбачасться протипожежна зорана смуга шириною 5 MeTpiB. В якостi
аварiйного джерела електроживлення передбачасться встановлення дизель-генератора. .Щля

продувки смностей резервуарного парку ,вотом передбачаеться використання крiогенноi
транспортноi шистерни типу ЩКТ, яка встzlновлюватиметься поза огорожею складу.

Технiчлла мьtпернаtпuва ].

,Щля зберiгання рiдкого aMiaKy розглядасться можливiсть використання 20 наземних
горизонтаJIьних емностей об'емом |22,26 мЗ (63,98 тонн) кожна, з BepxHiM наJIивом та зливом.



Резервуарний парк дJuI зберiгання aMiaKy розмiщусться в один ряд i мае одну загальну
залiзобетонну огорожу. eMHocTi встановлюються лiнiйно на вiдстанi 4,5 метра одна вiд одноi та
розрахованi на тиск 2 МПа, обладнанi швидкiсними, запобiжними клапzrнами, контрольно-
вим iрювальними приладами.

Технiчна альmернаtпuва 2.

у якостi технiчноi аJlьтернативи розгj'tядасться можливiсть встановлення l8
горизонтальних смностей, якi компон}тоться в шiсть окремих резервуарних паркiв, по три
eMHocTi в кожному загilльною емнiстю 200 тонн. CMHocTi в кожному резервуарному парку
розмiцуrоться на вiдстанi 1,5 метра одна вiд одноi. Кожен резервуарний парк мае свою окрему
огорожу. Шiсть резервуарних паркiв розмitлуються лiнiйно в один ряд. таким чином шоб група
емностей кожного резервуарного парку розмiщувалася на вiдстанi l2 MeTpiB вiд iншого.

З. Мiсце провадження планованоi дiяльностi, територiальнi альтернативи.

Мiсце провоdэtсення lulaчoBa+oi' Diмьlюсmi: mерumорiапьна апьmернаmuва l .

Склад Nsб для зберiгання технiчного рiдкого aMiaKy марки <Б> розмiщусться в межах
орендованоi земельноi дiлянки з кадастровим номером 7420687200:06:000:0010 площею 4,39 га,
яка розмiщусться в межах Свидовецького старостинського округу Бобровицькоi MicbKoi ради
ЧернiгiвськоI областi. Земельна дiлянка розмiшусться поза межilми населених пунктiв.
Найближчий населений пункт с. Горбачi розмiщуеться на вiдстанi 2,1 км в пiвнiчно-сх iдному
напрямку. Нйближчий водний об'скт - мелiоративнi внl-цtiшньогосподарськi кана,чи 2-.Щ, 4.!,
та мiжгосподарський канал Г.Щ мелiоративноi системи <Свидовець>, яка розмiшусться в
пiвнiчно-схiдному напрямку. Найближчий об'ект природно-заповiдного фоrду - гiдрологiчний
заказник мiсцевого значення <Свидовецький), який розмitцуеться на вiдстанi 3,77 км у
пiвденно-захiдному напрямку.

Мiсце проваdэюення пцанованоi' diMbHocmi : mерumорiапьна аlьmернаmuва 2.

Територiальна :lльтернатива 2 не розглядаеться, оскiльки скJIад ЛЬб пов'язаний
технологiчними. транспортними лотоками i iнженерними комунiкачiями з iснуючими п ятьма
складами для зберiгання aMiaKy, якi являють собою загальний комплекс для зберiгання
технiчного рiдкого aMiaKy з резервуарними парками, теХнологiчними майданчиками для
виконання зливно-наливних операцiй, транспорт}lою iнфраструктурою, включаючи пiд'iЪну
за,тiзничну колiю, комплекс протипожежних споруд.

4. Соцiально-економiчний вплив планованоi дiяльностi
Планована дiяльнiсть спрямована на збiльшення обсягiв зберiгання рiдкого aMiaKy, який

використовуеться в якостi мiнерального ilзотного добрива в процесi вирощування
сiльськогосподарських культур, забезпечуе пiдвищення врожайностi i продуктивностi розвитку
сiльськогосподарського виробництва. Вплив планованоi дiяльностi на соцiа,тьно-економiчне
середовище оцiнюеться як позитивний. 

.

5. Загальнi технiчнi характеристик", у ,о*у числi параметри планованоi дiяльностi
(поryжнiсть, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Технiко-економiчнi показники будiвництва склалу JФб наведенi в наступнiй таблицi

Ns з/п Позицiя Одиниця
вимiру Значення

1. Склад Jфб для зберiгання технiчного piдкого aMiaKy
1 Загальна площа дiлянки складу га l,645
2 Площа забудови га 0,2834
з Щiльнiсть забудови % 40,0

4
Площа автомобiльних дорiг майданчикiв з твердим
покриттям TpoTyapiB i вiдмосток га 0,3434

5 Площа озеленення га n,qý?
6 Рiчна потужнiсть ToHH/piK 1300
7 Потреби в електроенергii тис. кВт год/рiк з2,6
8 Клас наслiдкiв (вiдповiдальностi) ссз

2в



Ns зiп Позицiя Одиниця
вимiру Значення

9 Ступiнь вогнестiйкостi IIta
2. Побутовий корпус

l0 Поверховiсть поверх 1

11 Висота NI з,6
12 загальна площа м2 72,16
lз Будiвельний об'ем м" 28з,78
14 Кiлькiсть працюючих осiб 7

l5 Загмьпi витрати тепла на вентиляцiю
на опалення

,Г!ж/рiк 3 1,з
34,0

16 Водоспоживання м-/дооу з,8
l7 Водовiдведення мЗlдобу 0,655

6. Екологiчнi та iншi обмеження плановаrrоi дiяльностi за альтернативами:
tцоdо mехнiчноi' мьmернаmuвu I

обмеження обсягiв i концентрацii викидiв забруднюючих речовин на джерелах викидiв;
- обмеження обсягiв i концентрацiй скидiв забрулнюючих речовин у стiчних водах;
- обмеження обсягiв утворення вiдходiв;
- обмеження втрат aMiaKy;

- обмеженнi ризикiв настання надзвичайноi сиryачiТ;

tцоdо mехнiчноi апьmернаmuвu 2
Екологiчнi та iншi обмеження планованоi дiяльностi аналогiчнi, наведеним до технiчноi

альтернативи l.
tцоdо mерumорiапьноi ацьmернаmuвu ].

Санiтарно-епiдемiологiчнi обмеження :

. обмеження мiнiмальних вiдстаней вiд об'екта пiдвищеноi небезпеки до межi житловоi
забудови. Згiдно вимог <,Щержавнi caHiTapHi правила планування та забудови населених
пунктiв> затвердженi нак.вом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 19.06.96 р. Nч173
(ДСП173-96) нормативна санiтарно-захисна зона становить 1000 MeTpiB. Найближча
житлова забудова розмiщусться у пiвленно-захiлному напрямку на вiлстанi 2.1 км.
Нормативна санiтарно-захисна зона витримана;

. обмеження рiвня звуку на межi прилеглоi житловоi забудови;

. обмеження гiгiснiчних реглал,tентiв хiмiqних i бiологiчних речовин в атмосферному повiтрi
населеного пункту на межi житловоТ забулови.

Планувальнi обмеження:
. обмеження меж землекористування у вiдповiдностi до док}ttентiв з землеустрою:
. обмеження у використаннi земельноi дiлянки уздовж об'екта енергетичноi системи (в

. HЖr:X'r"Jffiffi*H#jo:}r"iu i проrrпожежноi зорано'смуги шириною 5 MeTpiB.
Обмеження до технологiчного процесу:

- обмеження, встановленi НПАО 24.14-1.02-78 <Правила безопасности для надземньD(
складов жидкого аммиака и llммиака водного).

що0 о mерumорiмьно t апьmе рн аmuвь,2.
ТЪриторiальна альтернатива ) ". ро..пrдч.ться, тому екологiчнi та iншi обмеження

планованоi дiяльностi не наводяться.

7. Необхiдна еколого-iнженерна пiдготовка i захист терпторii за альтернативами:
tцоdо mехнiчноt альmернапuвu l

В якостi еколого-iнженерноi пiдготовки передбачаеться комплекс технiчних,
технологiчних та iнженерних заходiв щодо захисту соцiального. природного та техногенного
середовищ з метою мiнiмiзацii впливу планованоi дiяльностi на навколишн€ середовище та
зменшення ризикiв виникнення надзвичайних ситуацiй.

.Щля захисту природного середовища передбачаеться:

з[



- зняття верхнього рослинного шару rрунту та його складування у спецiально вiдведеному мiсцi
з подальшим використанням для благоусrрою прилегло'i територii пiсля завершення
булiвельних робiт;
- улаштування герметичного покриття в мiсцях руху транспортних засобiв та накопичення
вiдходiв в закритих контейнерах в спецiально вiдведених мiсцях для захисту грунту вiл
забрудвепня;
- застосування закритоli системи збирання парiв aMiaKy в npoueci виконання зливно-наливних
операцiй та повернення парiв aMiaKy в cMHocTi;
- мiнiмiзацiя кiдькостi фланцевих з'сднань та арматуриl якi можlть бlти джерелmли втрат
aMiaKy у навколишне середовище;
- застосування герметичних клапанiв i швидкороз'емних муфт. якi дозволяють забезпечити
герметичне з'еднання зливного пристрою з рукавом автомобiльноi цистерни;
- застосування смностей з водою, призначених для очищення вiдпрацьованоi азотно-амiачноi
срriшi шляхом лропуску iТ крiзь товщу воли;
- для контролю за забрудненням навколишнього середовища - застосування газоаналiзаторiв зi
свiтловою i звуковою сигналiзацiсю в разi перевишення граничнодопусти моi кончентрачii
aMiaKy у повiтрi;
.Щля мiнiмiзацii ризикiв виникнення надзвичайних ситуацiй передбачаеться:
- випробувмня пiсля монтажу та ремоЕту технологiчних трубопроволiв на мiцнiсть та
щiльнiсть пiд тиском вiд 1,6 до 2,0 МПа протягом часу вiд 0,5 до 24 годин;
- захист наземних проводiв вiд атмосферноi корозii лакофарбовим покритгям з двох шарiв емалi
ПФ-1l5 по ГОСТ 1044-89 по двом шарам фунту по ГОСТ 25718-8З;
- улаштування громовiдводу, блискавкоприймача, стовпчика статичного розряду та системи
заземлення.

ulodo mехнiчноi аlьmернаmuвu 2
Еколого-iнженерна пiдготовка i захист територii щодо технiчноi а,тьтернативи 2

аналогiчнi, наведеним до технiчноi альтернативи l.

tцоdо mерumорiсъпьноi апьпернаmuвu ]
Комплекс технiчних, технологiчних та iнженерних заходiв щодо зzL\исту соцiального.

природного та техногенного середовиш з метою мiнiмiзацiТ впливу планованоi дiяльностi на
навколишне середовице та зменшення ризикiв виникнення надзвичайних ситуацiй наведений у
технiчнiй альтернативi 1. Розмiщення емностей з рiдким технiчним aMiaKoM передбачаоться на
вiдстанi, що забезпечуе захист прилеглоi зДбулови в разi виникнення надзвичайноi ситуацii.
Встановлення на територii об'екту пристрою для визначення напрямку BiTpy (флюгеру) лля
своечасного прогнозування зони розповсюдження надзвичайноi подii та сповiщення населення.
Розроблення та впровадження плану лiквiдацii аварiйних ситуачiй.

tцоDо mерumорiальноi сьlьmернаmuвu 2.

Територiапьна zrльтернатива 2 не розглядаеться, тому еколого-iнжеверна пiдготовка i
захист територii щодо технiчноi альтернативи 2 не наводяться.

8. Сфера, пжерела та види мо2I&,Iивого впливу rra довкiлля:

tцоdо mехнiчноi сьzьmернаmuвu l.
Сфери впливу - навколишн€ природне i соцiальне середовища. Соцiальне середовище в

частинi персоналу, зайнятого на об'ектi планованоi дiяльностi. Компоненти навколишнього
природного середовища можJIивого впливу - повiтряне, водне та грунтове середовища. Види
можJlивого впливу: механiчний, фiзичяий (акустичний), хiмiчний впливи. Фiзичний
(акустичний) вплив вiдбуватиметься внаслiдок роботи технологiчного. насосного устаткування,
двиryнiв zlвтотранспортноi технiки, задiяноi у виробничому процесi. Механiчний вплив на
грунтове середовище вiдбуватиметься внаслiдок порушення Bepxнix шарiв 1рунту в прочесi
улаштування фундаментiв.

Хiмiчний вплив на атмосферу, водне i rрунтове середовища вiдбуватиметься за p.rxyнoк
присутностi хiмiчних елементiв у склалi викидiв. скидiв та вiдходах.

,Щжерелами хiмiчного впливу с:
- викиди забруднюючих речовин, цо надходитимуть в атмосферне повiтря за рахунок:. виконаfiня зливно-наливних операцiй з рiдким технiчним aMiaKoM;
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r продування системи i смностей iз використанням азотноi сумiшi;. слалювання викопного палива (дизельного пального) в процесi отримання електричноi
енергii;

r роботи двигунiв автотранспортноi та спецiалiзованоi будiвельноi технiки.
- стiчпi води, якi 1творюються за рахунок:

i жгггсдiяльяостi лерсоналу. задiяного в процесi виконаfiня булiвельних. пiдготовчих
робiт та в процесi експлуатаtlii об'скта планованоi дiяльностi (господарсько-побутовi
стiчнi води);

. виробничi стiчнi води (амiачяа вода), яка утворюсться вiд процесiв очищення
вiдпрацьованоi азотно-амiачноiL сумiшi;

. атмосферних опадiв. внаслiдок чого утворюються доцовi та талi води,
- вiдходи, якi утворюються за рахунок:

. життсдiяльностi персоналу. задiяного в прочесi виконilння булiвельних. лiдготовчих
робiт та в процесi експлуатацii об'скта планованоi дiяльностi, внаслiдок чого

утворюються твердi побутовi вiдходи;
. технiчного обслуговування устаткування складу, внаслiдок чого утворюватиметься

ганчiр'я, забруднене нафтопродуктами.

u4оdо tпехнiчноi' апьmернаtпuвu 2
Сфера, лжерела i види можJIивого впливу на довкiлля щодо технiчноi альтернативи 2

ана.тогiчнi, наведеним до технiчноi альтернативи 1 .

tцоdо mе рumор i мьн oi апьmерн аmuвu 1.

Сфери впливу - навколишн€ природне, техногенне i соцiальне середовиша в частинi
населення, що може проживати в зонi впливу об'екта планованоi дiяльностi. ,Щжерела i вили
можливого впливу на довкiл.ltя ана-лrогiчнi, наведеним до технiчноi альтернативи 1. Компоненти
навколишнього середовища можливого впливу:

- lc,liMaп i MiKpololiMam: об'ект планованоi дiяльностi не здiйснюватиме викид в
атмосферне повiтря iнертних газiв. теплоти та вологи. В результатi провадження
заплановано'i виробничоi дiяльностi змiни клiмаry та мiкроклiмату в районi розмiщення
об'скта не очiкJrоться;

- повimряне сереОовulце: метеорологiчнi умови в Micui розташування об'скта планованоi
дiяльностi сприяють розсiюванню забруднюючих речовин в атмосферному повiтрi.
Виникнення надмiрних концентацiй забруднюючих речовин в приземному шарi
атмосфери внаслiдок несприятливих Йетеорологiчних )iмoB не передбачаеться;

- воdне сереОовulце: господарсько-побутовi стiчнi води вiд життсдiяльностi персоналу.
зайнятого в виробничому процесi. скидатимуться у септик, пiсля чого вiдводитим}ться у
фiльтрl.rочий колодязь. Дощовi та Ta.lli води з проiзноi частини дорiг та майданчикiв
вiдводитимlться до дренажноi траншеi, звiдки фiльтруватим}"ться в rрунтi

- зе:+лельнi pecypcu, фунmове сереdоЬutце: у процесi улаштування фундаментiв
передбачаеться тимчасовий механiчнiй вплив, а в процесi експлуатацii збудованих
спорул вiлбуватимуться статичнi таlабо динамiчнi навантаження на грунти. Однак такий
вплив не призведе до небезпечних iнженерно-геологiчних явиц. Об'ект планованоi
дiяльностi облаштовусться внlтрiшньомайданчиковими проiзними шляхами з твердим
покритгям, якi забезпечують захист rрунтового середовища вiд забруднення, складськi
cMHocTi для зберiгання рiдкого технiчного aMiaKy розмiщуються на окремих
майданчиках з твердим покриттям. стiчнi води атмосферного походження вiлкритою
системою дощовоi каЕа,тiзацii вiдводяться за межi складу. Вiдходи виробничоi
дiяльностi передаватимуться для подмьшоi переробки таlабо захоронення згiдно
договорiв з органiзацiями. якi мають право на поводження з такими вiдходами;

- рослuннuй i mварuннuit свim, заповidнi об'скmu: об'скт планованоi дiяльностi
знalходиться поза межами об'ектiв природно-заповiдного фонду та територiй,
перспективних дlя заповiдання, планована дiяльнiсть не передбачае знесення зелених
насаджень. Впливу на рослинний i тваринний cBiT не вiдбуватиметься;

- навколuutне соцiаlьне cepeDoBuule (населення),. максима,rьнi очiкуванi piBHi забрулнення
атмосферного повiтря на межi житловоi забудови, прилеглоi до об'екта плiнованоi
дiяльностi не перевищуватимуть затверджених граничнодопустимих концентрачiй
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хiмiчних i бiологiчних речовин в атмосферному повiтрi, встановлених для населених
пунктiв. PiBeHb звуку на територii, прилеглоi до житловоi забулови не перевищуватиме
нормативних значень 55 дБА вдень та 45 дБА вночi,,

- навколuulнс mехно2енне сереdовuu|е,. на житлово-цивiльнi, промисловi об'скти та iншi
елементи техногенного середовища планована дiяльнiсть не влливас за умови
доц)имання передбачених обмежень; об'екти навколишнього техногеЕного середовища
н€ мають негативного впливу на запроектовану дiяльнiсть.

Внаслiдок настання надзвичайноi ситуацii джерелами впливу е:

- викиди aMiaKy, що надходитим)ль в атмосферне повiтря в разi настання надзвичайноi подii;
- фiзичний вплив внаслiдок вибlху/пожежi;
- вiдходи, що створюватимуться внаслiдок лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноI подii.

Компоненти навколишнього природного середовиtllа. якi зазнають можливого впливу
внаслiдок настання надзвичайноi ситуацii:

- повimряне сереdовutце: виникнення понаднормованих концентрацiй забрулнюючих

речовин в лриземному шарi атмосфери, зона впливу яких поширюватиметься за межi
складу, однак за трива,riстю вплив па атмосферне повiтря матиме короткостроковий
характер;

- Фуrmове сереdовutце: забруднення верхнього шару rрунту речовинами внаслiдок
вибlху/пожежi, однак за умови очищення забрудненого шару грунту та передачi вiдходiв
на переробку та./або захоронення довгострокового негативного впливу на rрунтове
середовище не прогнозусться;

- навколuluне соцiапьне mа mexъozeчHe сереdовutца: внаслiдок фiзичного впливу радiуси
зони можливих рЁнацiЙ не поширюватимугься на житловi об'скти, аварiЙна зона
хiмiчного }раження може розповсюджуватися на житлову забудову. В результатi дii
факторiв небезпечного впливу можливi тяжкi наслiдки - людськi жертви i матерiальнi
збитки.

щоd о mерutпор ia,lbтoi апьmе рнаmuвu 2
Територiальна альтернатива 2 не розглядаеться, тому сфера, джерела i види можливого

впливу на довкiлля щодо технiчноi альтернативи не наводяться.

9. Належнiсть планованоi дiяльностi до першоi чи другоi категорii видiв дiяльностi та
об'сктiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля та пИлягають оцiнцi впливу на
довкiлля (зазначити вiдповiдний пункт i частиЕу cTaTTi 3 Закону Украiни "Про оцiнку
впливу lla довкiлля"

Планована дiяльнiсть належить до д{ругоi категорii видiв дiяльностi та об'ектiв, якi
можуть мати значний вплив на довкiлля та пiдлягають оцiнцi впливу довкiлля, вiдповiдно до
абзацу 3, пiдпункту 7, пункту З, cTaTTi 3 (хiмiчна промисловiсть, зберiгання хiмiчних продуктiв
(базиснi i витратнi скJIади, сховищц бази) Закону Украiни <Про оцiнку впливу на довкiлля> Ns

2059-Vlll вiд 2З травня 20l 7 року.

10. Наявнiсть пйстав для здiйснення оцiнкli,транскордонвого впливу на довкiлля (в тому
числi rrаявrriсть значного негативного транскордонного впливу на довкiлля та перелiк
держав, довкiлля якпх може зазнати значного негатпвного транскордонного впливу
(зачеплених держав).

Пiдстави для здiйснення оцiнки танскордонного впливу на довкiлля згiдно з

мiжнародними зобов'язаннями Украiни вiдс)тнi. За масштабом i мiсцем розмiщення вплив
планованоi дiяльностi не лош ирюватиметься за межi областi.

11. Планований обсяг дослiджень та piBeHb деталiздцii iнформачii, що пiдлягас
включенню до звiry з оцiнкп впливу на довкiлля.

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни "Про оцiнку впливу на довкiлля" плануеться
проведення дослiджень впливу на компо}Iенти природного середовища (атмосферне повiтря,
водне середовище, Грунти, рослинний i тваринний свiти, природно-заповiдний фонд), а також
на соцiмьне i техногенне середовищц з )рахуванням сфер, джерел та видiв можливого впливу
на довкiлля.

12. Процедура оцiнкп впливу на довкiлля та можливостi для участi в нiй громадськостi
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ПЛаНОВаНа Суб'ектом господарювання дiяльнiсть може мати значний вплив на довкiлля i,
отже, пiдлягас оцiнцi впливу на довкiлля вiдповiдно до Закону Украiни "про оцiнку впливу на
довкiлля". Оцiнка впливу на довкiлля - це процедура, що передбачас:
- пiдrотовку суб'сктом господарювання звiту з очiнки впливу на довкiлля:- проведення громадського обговорення планованоiдiяльностi;
- аналjз уповноваженим органом звiту з оцiнки впливу на довкiлля. буль-якоii додатковот

iнформацii, яку надас суб'скт господарювання, а також iнформацii, отриманоi вiд
громадськостi пiд час громадського обговорення, пiд час здiйснення процедури оцiнки
транскордонного впливу, iншоi iнформацii;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцiнки впливу на довкiлля. шо
врахову€ результати анапiзу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

- ВРаХУВаННЯ ВИСнОвку з оцiнки впливу на довкiлля у рiшеннi про провадження планованоi
дiяльностi, зазначеЕого у пунктi 14 цього повiдомлення.

У ВиСнОвку з оцiнки впливу на довкiлля уповноважений орган. виходячи з оцiнки впливу
на Довкiлля планованоi дiяльностj. визнача€ допустимiсть чи обrрунтовус недопустимiсть
провадження планованоI дiяльностi та визначае екологiчнi умови tT провадження.

ЗабОРОНЯСТЬСЯ рОЗпОчинати провадження планованоi дiяльностi без оцiнки tsllJIиву на
довкiлля та отримання рiшення про провадження планованоi дiяльностi.

процедура оцiнки впливу на довкiл,rя передбачас право i можливостi громадськостi для
Участi У такiЙ процедурi, зокрема на стадii обговорення обсягу дослiджень та рiвня деталiзлtii
iнформаuii. Що пiдлягас включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля. а також на стадii
розгляду уповноваженим органом поданого суб'ектом господарювання звiту з оцiнки впливу на
довкiлля.

На стадii громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлltя liрOтягом
ЩОНаЙМеНше 25 робочих лнiв громадськостi надасться можливiсть надавати буль-якi
зауваження i пропозичii до звiту з оцiнки впливу на довкiлля та планованоi дiяльностi, а також
взяти участь у громадських сл)iханнях. ,Щетальнiше про процедуру громадського обговорення
ЗВiТУ З Оцiнки впливу на довкiлля буде повiломлено в оголошеннi про початок громадського
обговорення.

ТИМЧаСОвО, на перiод дii та в межах територii карантину, встановленого Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни з метою запобiгання поширенню на територi'i Украiни гостроi респiраторноi
хвороби (COVID-l9), спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днiв з дня скасування карантину. громалськi сл}хання не проводяться iHe
призначаються на дати, що припадають на цей перiод, про що зазначаеться в оголошеннi про
початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля.

13. Громадське обговорення обсяry лослИжень та рiвня деталiзацii iнформацii', що
пiдлягас включенню до звiry з оцiнки впливу на довкiлля.

Протягом 20 робочих днiв з дня оприлюднення цього повiдомлення на офiцiйному веб-
сайтi уповноваженого органу громадськiсть мас право надати уповноваженому органу,
ЗаЗНаЧеНОМУ у пУнктi 15 цього повiдомлення, зауваження i пропозицii до планованоi дiяльностi,
обсягу лослiджень та рiвня деталiзацii iнформачii. rцо пiдлягас включенню ло звiту з оцiнки
впливу на довкiлля.

Надаючи TaKi зауваженнi i пропозицii, вкажiть реестрацiйний номер справи про оцiнку
ВПЛИВУ На ДОВКiлля планованоI дiяльностi в единому peccTpi з очiнки впливу на довкiлля
(зазначений на першiй cTopiHui цього повiдомлення). Це значно спростить процес ресстрацii та
розгляду Ваших зауважень i пропозицiй.

У разi отримання таких заувarкень i пропозицiй громадськостi вони будуть розмiщенi в
€диному peecTpi з оцiнки впливу на довкiлля та переданi суб'екту господарювання (протягом
трьох робочих днiв з дня ix отримання). Особи, що надають зауваження i пропозицii, cBoiM
пiдписом засвiдчують свою згоду на обробку ix персональних даних. Суб'ект господарювання
пiд час пiдготовки звiту з оцiнки впливу на довкiлля зобов'язаний врахувати повнiстю,
ВРаХУВаТИ ЧаСТКОВО абО ОбГрунтовано вiдхилити зауваження i пропозицii громадськостi. наданi
у процесi громадського обговорення обсягу дослiлжень та рiвня деталiзацii iнформацi'i, що
пiдлягае включенню до звiту з оцiнки впливу на довкiлля. .Щетальна iнформацiя про це
включа.ться ло звiту з оцiнки впливу на довкiлля.
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14. Рiшення про провадження планованоi дiяльностi
ВiДПОВiДНО дО законодавства рiшенням про провадження даноi планованоi дiяльностi буде

Дозвiл на виконання будiвельних робiт
(вид рiшення вiдповiдно до част1!ни п€ршоi cTaTTi l l Закону Украiни "Про оцiнку впливу на довкiлля'')

_.,,_х ^_,_^^л_ ^_ Органом виконавчоi влади, який реалiзуе державну полiтику з питаньякии видасться
державного архiтект}тtно-будiвельного контролю та нагляду

(орган, до повноважень якого fiалежить прийнятгя такоrо рiшення)

l5. Yci ЗаУВаження i пропозицii громадськостi до планованоi дiяльностi, обсяry дослiджень
та рiвня деталiзацiТ iнформацii', що пiдлягае включенню до звiry з оцiнки впливу на
довкiлля, необхiдно надсилати до

,Щепартаменту екологii та природних pecypciB Чернiгiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii поштова адреса: 14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, буд. 14, контактна особа -
начальник вiддiлу оцiнки впливу на довкiлля Ганжа Валентина ЮрiiЪна, тел. (0462) 67-79-14,
електрона пошта: deko_mon@cg. 8ov. ua

(найменуваняя уповновzDкеного органу, поштова адрес4 номер телефону та ко}rmкгна особа)
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