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планованої діяльності
.«Будівництво багатопаливної автозаправної станції з автомийкою на

- орендованій земельній ділянці по вул. Івана Мазепи, 66а ум. Чернігові» ,:.•
>і

1. Реєстраційний номер справи з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД)
планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20201205157.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу на

ДОВКІЛЛЯ.

«Будівництво багатопаливної автозаправної станції з автомийкою на
орендованій земельній ділянці по вул. Івана Мазепи, 66а у м. Чернігові» .

З. Назва суб'єкта господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «УТН- ЧЕРШГІВ».

4. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначається відповідний пункт і частина
статті З Закону). .•

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу

І

на довкілля відповідно до пункту 4 частини З статті З Закону України «Про. .ОЦІНКУ впливу на ДОВКІЛЛЯ».
І

5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації:

5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 21 січня 2020 року.
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5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво багатопаливної
автозаправної станції з автомийкою на орендованій земельній ділянці по вул.
Івана Мазепи, бба у м. Чернігові» (далі - звіт з ОВд) оприлюднено на вебсайтах ·
Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з оцінки
впливу на довкілля 15 травня 2020 року.

5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на
вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з
оцінки впливу на довкілля 15 травня 2020 року.

6. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з оцінки
впливу на ДОВКІЛЛЯ:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«Вісник» від 16 січня 2020 року № З (1757) та «Весть» від 16 січня 2020 року № З
(887), копії яких додаються до цьогозвіту.

6.2.Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Вісник» від 07 травня 2020 року № 19 (1773) та «Весть»
від 07 травня 2020 року № 19 (903), копії яких додаються до цього звіту.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 16 січня
2019 року розміщено на дошці оголошень центра адміністративних послуг
м. Чернігів (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
·· 13 травня 2020 року розміщено на дошці оголошень Новозаводської районної {.
місті Чернігові ради за адресою: вул. Щорса, буд. 19, м. Чернігів, Чернігівської
області (підтвердженням факту оприлюднення є акти та фотофіксації).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .розміщувалися у МІСЦЯХ доступних для громадськості:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 15 травня 2020 року розміщено у приміщенні уповноваженого. . .територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

адміністративно-територіальної одиниці, що може зазнати впливу планованої ·. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 13 травня 2020 року розміщений у приміщенні Новозаводської
районної у місті Чернігові ради за адресою: вул. Щорса, буд. 19, м. Чернігів,
Чернігівської області. .

7. Протягом терміну громадського обговорення ДО обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на адресу. . .уповноваженого територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля зауваження
і пропозиції від громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягудосліджень та рівня деталізації інформації,

що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з 21 січня
2020 року по 17 лютого 2020 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 15 травня .
2020 року по 19 червня 2020 року.
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9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до уповноваженого територіального. .органу з ОЦІНКИ впливу на довкілля не надходили.

Громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
проведено 10 червня 2020 року в приміщенні ТОВ «УТН-Чернігів» за адресою:
вул. Малиновського, буд ЗОА, м. Чернігів Чернігівської області, громадськість
не з'явилась, про що складено акт про неявку представників громадськості.

10.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.
№ Прізвище, ім'я, по батькові Зміст Інформація про розгляд*
№ (для фізичних осіб), а також зауваження чи
п/п найменування (для пропозиції

юпидичних осіб) особи. ІПО

1. - - -

* Письмові зауваження і пропозиції, що надійшли протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під час
громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення).

.,: .J

11. Додатки (викопіювання) на 24 аркушах:
11.1 Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. 6 цього
~І'звіту; ¾

. 11.1. Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення
письмових зауважень і пропозицій громадськості, не додаються у зв'язку із тим,
що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД, письмові
пропозиціїі зауваження від громадськості не надходили;

11.2. Акт про неявку представників громадськості шд час проведення. . .громадських слухань у процесі ОЦІНКИ впливу на довкшля,
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)

(підпис)
Валентина ГАНЖА

(ініціали. прізвище)

..
~Катерина САХНЕВИЧ

(підпис) (ініціали, прізвище)

Яна Жовтовата (0462) 67-7,9-14
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- 4,50 - сумма взносов за квацратньій метр, - говорит Андрей ГОЛОВА,
председатель OCMJ:1 «Фаворвт-Г 25-а», дома 25-а по улице 1-ой Гвардейской Армии.
- Последний раз повьішапи летом прошлого года. На гривну (бьшо 3,50). Столько
наслушались, что больше повьішать не хочется. В планах - довести начатое до конца
и оставить место председателя.
Пусть занимаются другие. А
то ж думают, что председатель
деньги лопатей гребет. Надо
ели прокленьі в спину мне,
жене.
- Вь1 ведь тоже в свое

время бь1ли под крь1лом Ок-
саньі Мельниковой?
- Да. Долги по дому остались на ее фирме, ведь мь1 не заключали воговорьі

напрямую ни с кем, все через ее «Фаворит». У нас есть квитанции о том, что мь1 на ее
фирму деньги перечисляли.

Хотите поделиться, какая у вас кварт
плата? Прись1лайте на вайбер со
общения по номеру: 096-505-50-85.
Или звоните: 675-189.

в1r1ктор1r1н rовсrоног
(Продолжение следует)

- Ремонта здесь не оь1ло с тои nорь1, к.с1к мd1 а~ин 1.,.цt;;нс:1J1.-,, - u., •. 1 •о.'-"• uu .•••...••••••.••.• ~ •.••••• ·---·····---·-····
- Вот тогда и три зти пестницн построили. Зто бьіло очень давно.
- Отпичнав лестница, - смеется 40-летний Андрей ЗИНЧУК. - Но не для нашего города. Раньше чаще

тут бьівапи: в поликлинику, когда с ребенком ходили, то и в магазин по дороге. У нас на Пухова свой «Квар
тал». Есть еще похуже, конечно. Тут хоть фиксаторьі ступеньки поддерживают, и они не совсем распадаются.
Но вид конечно портит. Может, когда плитку тут будут тануть, то и лестницьі заодно сделают. В центре же все
О6НОВЛАЮТ.
- Ремонт здесь давно надо делать, - аккуратно спускаетсв по лестнице 65-летняя Зоя КУШНИКОВА.

- Зимой, когда заледенеет, здесь ужасно скользко. Даже не смотря на то, что посьіпают иногда. Чуть не
упала олнажпьі, и перила не спасают. А вид? Некрасиво же! Вот на дорогу посмотришь, глаз рацуется. А сюда
глянешь, и все впечатление портитсн.
- Неровная, пока поднимешься, все ботинки посбиваешь, - недоволен 47-летний Сергей ЧУРКИН. -

Когда с работьі возвращаюсь, иногда в зтот магазин захожу. Ямь1, соответственно, лужи .на зтих ступенях. По
такому ходить неудобно и непривтно.

Держась за поручень, ступенька за ступенькой переступает 68-летняя Татьяна МУШТАК.
- Хорошо, что поручень есть. Ноги бопат, - жалуется. - А внешний вид плохой, сами видите. Хочется

лучшего. Дорогу же обновили, а лестница замьізганнан.
Елена ГОБАНОВА, фото автора

8оФіQійно
ПОВІІlОМЛЕННЯ npo плановану RіяnьнІсть,

яка nідт1rає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю

«УТН - ЧЕРНІГІВ•.

Код зrідно з ЄІ]РПОУ • 32818301
інформує про намір nрова.11итwnnановану
t1іяnьність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформаці,~ про суб'єкта господарю·
вання

Юридична адреса: 14020, Україна, м.
Чернігів, вул Малиновського, ЗОА: Контактний
номер телефону 0462 693055, 0462 693035,
0462 728598

2. Планована діяnьністt., її характеристи
ка, технічні альтернативи.

Планована оівпьність П хаоактеопстнка
Передбачається нове будівництво багато

nаливної автозаправної станції з автомийкою
на орендо~аній земельній ділянці по вул. Івана
Мазепи, 66а ум. Чернігові, до складу якоі вхо
дитимуть· буд1вля операторської з автомнй•ою,
навіс, паливороздавальні КО1'Онки, nідземн1 ре
зервуари п.ля зберігання рідкого палива (бензин,
дизпаливо) та резерву~р для збору аварійного
nроливу; сташснарнив моnуль для заправки
автомобіптв зрідженим газом (МЗАЗГ «Шельф
1-10Н 1/1/100 - 2LPG•), покапьні очисні споруди
поверхневих стоків (атмосферних вод), місця для
паркування автомсбішв, інш.

Технічна альтернатива 1
Технвпопчна частина багатопаливноі АЗС

включає в себе:
• АЗС - підземний резервуарний парк пали·

ва (бензин, дизпаливо) з двома роздавальними
колонками,

- Сташонарнвй модуль (МЗАЗГ) для за
правки автомобілів стисненим газом (пролан·
бутаном), заправна колонка;

· Автомийка на 2 пости - із зворотнім
водопостачанням (без скиду забруднених спчнях
вод у мережі каналізації міста).

З метою захисту водного середовища від
забруднення передбачається влаштування:

- Локальних очисних споруд дощових вод;
- Установка для фізико-хімічної очистки

оборотної води на автоиийц' з метою повторного
використання очищеної води.

Технічна апьтеонатнва 2.
Варіант щодо накопичення дощових вод

(атмосферних) з наступним вивезенням на
найближчі очисні споруди - є не обrрунтованим,
як з економнноі, так I з технопогічноі точок зору
для безпечної експлуатації баrатопаливної АЗС.

З. _Місце провадження планованої
діяльності, територіальні альтернативи.

М1сие пооваоженнв опановано, oiRat>нocu
теоnтs~g~н:ло:не~~7і'а2г~топаливн оі АЗС
планується на орен.аован1й земельнім t11nянц1
лпощею в межах земпевшвош • 3642,00 м2
(витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію іншого речо-

~g~8a"fб{~ ~а ;;~~~~~и:nнe~:~~~r;~~~~~~:;~
кадастру про земельну ділянку за номером
НВ-7405230682017 від 16 08 2017. кадастровий
74110100000:01.036:0514.)

Uільове призначення та вид використання
земельної ділянки - для буnівництва та 06·
спуговуваннв будівель тсргівяі; виn викори·
ставня земельної ділянки - nл11 буnівництва
багатопаливноі автозаправної станцtі.

М1сие пооваоженнв ппанованоі оівnьності
теопrооіапьна апьтеонатнва 2

Не розгпяаається

4. Соціально·економічннМ впnмв
планованої ді11льності

П1д час роботи багатопаливноІ АЗС
в1nбудетьс11 створення додаткових робочих місць,
збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів,
розвитку віяповшноі інфраструктури, ділової та
інвестиційної сфери.

5. Загальні технічні характеристики, у
тому чмелі nараметрм nnановано·1 ді11nьності
(потужність, дое•ина, nпоща, обс11r емроб·
ництва тощо)

Призначення багатопалнвноі автозаnравноі.
станцї1 надання послуг з:

· заправки авгомобіпів рі.аким моторним
паливом (бензин та дизельне пальне) - 250
заправок на nобу,

· заправки автомобілів зрщженим вyrne·
водневим газом (пропан-бутаном) • 200 заправок
на добу

Режим роботи багатопапивноі АЗС •
цілодобово 350 д16 на р1к. Зберігання палива
пврепёачено в nіnземних двостінних резервуарах·

• Зх20 мЗ бензини А-92. А-95. А-95
«Преміум»,

• 1 х20 мЗ дизпалмво,
- 1х10 мз- для збору аварійного проливу.
Зберігання сум1ш1 пропан-бутан (СВГ)

передбачено в резервуар, 1х9.96 мз (стац,онарний
модуль для заправки автомобілів зрідженим
rазом МЗАЗГ) - наземно

Режим роботи автомийкм - 250 діб на
РІК, 1 ЗМІНЗ.

Пропускна потужність авто мийки - 16-20
автомашвн/зміну

б. Екологічні та інwі обмеженн11
планованої діяльності за аnьтернатиеамм:

шодо техwчноі альтеонативк 1
При лотриманн. вимог технологічного

реrnаменту роботи багатопаnивноІ АЗС, вплив
на навколишнє середовище знаходиться в межах
нормативів чинного законодавства I окремих
додаткових екомr1чних обмежень не потребує
Запланована nіяnьнісrь проводиться е межах
оренnоааноі земвпьноі д1лАнки Сан1тарно-захисна
зона багатолаливної АЗС витримуєтьсR

Обмеження планової швпьност!
• nоrриманнR розмірів СЗЗ:

речов~на:~:~нГJ]/~~~:л:~~~11:с:ь~руднюючих
• Прямий вплив на грунт, поверхневі та

ЛІДЗЄМНІ ВОДИ·ВІДсуfНІЙ;
• Ахустичне забруднення·nопустимий рівень

wуму
шоп0 техн,чної альтернативи z·
Не розгnяnається
Сшвпадаоть з техннноо альтернативою 1
шодо теонторіаm,ноі апьтернативн 1
М1стобудівні умови та обмеження за-

будови земельної д1лRнки отримані, розмір
СЗЗ витримується, протипожежні розриви мrж
бу,аівпями та спорудами дотримуотьс,:~

шоп0 rеонmоіальної ааьrеонатнви 2
Не резгпнцається.

7. Необхідна еколого-інженерна підrо·
тевєа і захист території за альтернативами:

ШйDО технічноїальтернативи 1:
Тол огр афо- геодезм ч ні, інженерно·

геологічні вмшукуваннR. Проектні ршгевня в
лерюд буд1вницrва та експлуатації забезпечують
раціональне використання грунту, водних ресурсів
та здійснення вщневловвльних заходів.

щодо технІЧної альтернатt~вн 2
Єшвпаааоть з технічною альтернативою 1
ШDDO тернторщльноїальтернативи 1;
Інженерно-геопогічні та геодезичні вишу-

куваннR на майnанчику будtвництва, організація
відведення дощових та талих вод, зняття рослин
ного wapy грунту при земляних роботах

щодо територіальної альтернатнвн г·
Не розгляпається.

в. Сфера, джерела та види можливого
вппмеу на доекіпля:

щодо технічноі альтернативи 1
!!жерепами можливого впливу на довкілля

є nвз автотранспорту, технологічні процеси на
БП АЗС при експлуатації технопопчного оёлаанан
ня багагопапвеноі АЗС та заправного майданчику:
очікується утворення- забруднених стічних вод на
автомийц1: можливе забруднення дощових вод на
маЙДанчиках заправки авгомобілів та ділянці зли·
ву пального в резервуари; накопичення відходів.

Коротка характеристика можливих впливів
пnанованоі діяльносl1:

• на геолог1чне середовище - відсутн1й,
- на повtтряне середовище - викиди парів

бензину, вуrnеводн1в фракц1і С12-С19, вуглецю
оксид, азоту ДІОКСИД, СІРКИ ДІОКСИД, пар1е ПРО·
пан-бутану

на кл~мат та мікроклімат - в1дсутній;

rосnо~:~с
8
ь
0
кдон-~~;~~~~ихщ:о~~:g~;:~:~~т~ч=~~

на автомвйш, іх очищення та вмкорястаннв в
замкнутому циклі зворотного водопостачання,
атмосферних (дощових) вод;

- на техногенне середовище - відсутн1й;
- на сёшапьнё середовище - не впливає,
- на рослинний та тваринний свп - наявні

зеяені насадження, що пшпягаоть зрізуванню,
переабачено ковпенсашо іх ввртосп;

на rрунт - наявний рослинний шар грунту,
передбачені захопв щодо його збереження; вплив
контрольований,

- утворення вщход1в - оч1кується утворення
бупіввльнвх вщхошв ein демонтажу гснуючоі
будівлі магазину; перецёачаеться заходи щодо
передачі всіх виnів відходів в лерюд буд1вництва
та експлуатації БП АЗС на уtиn1зацію

ЩQQQ технічноїальтернаrнви г·
Співпадають з технічною альтернативою 1
ШDDD теонтооіальної альтетштвн 1-
Сфера, джерела та види можливого впливу

на повкшлв можливі на територІі зnійснення
планової швльнссп • на території м1ста Чврниова
Черніпвської області.

ШDDD теонтооіальної апьтернатпвн 2:
Не розглядається.

9. Напекніеть планованої Qіяльності до
перwої чи другої категорії емnів ді11льності та
об'єктів, які можуть мати значний вnnив на
довкілля та nіn.лRгають оцінці впливу на аовкіпля
(зазначмтм відповідний пункт і частину етапі З
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля")

Планована шяпьність належить до другоі
категорії видів діяльності та обєкпв, як1 можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу повкілпн, ВІДПОВІДНО ДО стагп З,
пункту 4 Закону Украіни «Про оцінку впливу на
довкілля» №:, 2059- віц 23 травня 2017 рок.у.

10. Наявність підстав для здіісненн11
оцінки транскордонного впливу на nовкілля
(у тому числі наявність значного негативного
транскордонного влnиеу на довкілля та перепік
,~ержав, nов•ілnя яких може зазнати значного
негативного транскордонного впливу (уражених
держав)

Транскордонний вплив вщсутній.

11. Ппановмі обсяг досліджень та ріwень
деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відпов1дно до ст. 6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкіnляІ). •

12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ніМ громадськості

Планована суб'єктом господарювання
швльнісгь може мати значний вплив на nовкілnя
1, отже, підлягає. оцінці вnnиву на аовкіплв
~іf~о0в~~~~л~~ ~~~:~1кfпа~~и8;п:ао доо~~~лвяп~и~~
процедура. що передбачає:

п1дrотовку суб'єкrом господарювання
зв1ту з оц1нки впливу на довкшпя: проведен·
ня громадського обговорення планованої
діяпьност1, анапгз уповноваженим органом звпу
з оцінки впливу на п.овк1лл11, будь·Акоі додаткової
інформаші, яку надає суб'єкт господарювання, а
також інформації, отриманої від громааськосп під
час громадського обговорення, під час зд1йснвння
процеnури оцінки транскордонного впливу, іншо!
інформації; надання уповноваженим органом мо·
тивованого висновку з оцінки впnиеу на довк1лл11,
що враховує результати аналізу, передбаченого
абзацом п'ятим цього пункту,

врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої
швпьності, зазначеного у пункті 14 цього
повщомпеннв.

у висновку з ОЦІНКИ вnnиву на повкшяя
уповноважений орган, вихоnячи з оцінки впливу
на довкілля плановано! шяпьносп, визначає
лопусгвмтсгь чи обгрунтовує недопустимість
провадження планованої шяпьност! та визначає
екопогічні умови ії провадження.

Забороннєгьсв розпочинати провадження
планованої шяяьносгі без оц1нки впливу на
повкілпя та отриманнв рішення ПР.О провадження
планованої діяльності Процедура оц1нки влnиву
на ловкілвя передбачає право і можливості
громадськості для учасп у так1й процедурі, зо·
крема на стадіі обговореннв обсягу послщжвнь
та рівня лвтвлізацп інформаци, що пщпягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкіллR, а
також на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб'єктом госповарованнв звіту з оцінки
впливу на довкілля.

На стави громадського обговорення звіту
з оц1нки впливу на довкілля протягом щонай·
~6~ШЛеИ;тс~~б~;;;Вдані: 'tу0д!~~~ік~;;j8~::~~bRC~
лропозицtЇ до звіту з оцінки впливу на повкіппя та
планованоf діяльності, а також узяти участь у гро
мадських слуханнях Петапьнішв про процедуру
громадського обговорення звіту з оц1нки впливу
на псвкіпля буде повщомпено в оголошенні про
початок громадського обговорення

13. Громадське обговоренни обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що

ninn11raє включенню до звіту з оцінм;и еnлмеу
ма довкілл11

Протягом 20 робочих дн,в з дня оповпов
нення цього повідомлення на офщійному веё-сайп
уповноваженого органу гоомацсьость має право на·
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункп
15 цього псвшомленнв, зауваження I пропозиції ао
планованої діяльності, обсягу .аосл111)«ень та рівня
вегалваціі інформації, що пщпягає включенню до
звіту з оц1нки впливу на довкілля .

Наааочв такі зауважвннr I nроnозиціі,
вкажіть реєстраційний номер справи про оц1нку
впливу на довкілля планованої діяльності в
Єnиномt реєстрі з оцінки вnnмеу на довк1лл11 (за·
значенми на перш1й сгорінш цього ловідомлення).
Це значно спроствть процес реєстрації та розгл11ду
Ваших зауважень і пропозицій

У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громапськосп вони будуть розміщені
в Єдиному рвєстрі з оц1нки впливу на довкілля
та передан: суб'єкту господарювання (прогягои
трьох робочих днів з дня і~ отримання)~ Особ_и,
як1 надають зауваження I прспсаици, сво1м
підписом аасвшчуоть свою згоду на обробку іх
персональних даних. Суб'єкт господарювання nin
час nідготовки звіту з оцінки впливу на довк1лля
зобов'язаний врахувати повктсгп, врахувати
частково або обrрунтовано в1дхилиrи зауваження
і nролозиц1ї rромадськост1, напані у процес:
громадського обговорення обсягу аоспшжень
та рівня деталізацН 1нформаціі, що пшлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
nетальна інформашя про це вкпечаєгься до звіту
з оцінки впливу на ДОВКІЛЛЯ

14. Рішення про проварення планованої
діяльносrі

Виn рішення вшповіпно до частини першої
етапі 11 Закону Украіни -Про оц1нку вплиеу на
довкілля» - віпповшно до законоnавства р1шенням
про провалження даної ппановаиої шяльносп
буде· Дозвіл на початок буnівельних робіт

Орган, до повноважень якого належить прв
йняпя такого рішення · Державна архітектурно·
будівельна 1нспекція Украіни.

• 15. Усі зауваження і лроnозицїі
громацськості до планованої діАльності, обс11rу
nоспіцжень та рівн111 nетаnізації інформації, що
підлягає вк.nюченню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, необхідно наnсм.nатм ао Департаменту
екології та nрироnних ресурсів Чврніпвської
обласної державноі а.амін1страцн, розташованого
за адресою: 14000, м. Чериіrів. npocneirr Ммру, 14;

Електронна адреса • E-mail:
deko_post@cg.gov.ua, Номер телефону

(0462) 67-79-14,
Контактна особа • Кузнецов Сергій

Опексійоамч.
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в тому не бачу. Взимку земля має відпочивати пщ сипом. А так, виходить, працює без Сновськии_раион: (ЧЕПАК), настоятель Тупич1вського

. . перестану. _ Без морозів у селі добре, менше топити у хап треба. Свято-Покровського храму, Велико-
Та й вологи мало. Дощ чи шшов, чи~'- А що весною буде? Цього року навіть у субсидію вкладаюсь .. Хата велика ---:_130 Лиственського храму Архистр~тига

у дитинстві, пам'ятаю, снігу ледь не по поя~ випадало. Скільки розваг веселих. квадратів. Напва ходи. В одній половин, я живу, в друпи - МихаІла, Бурівськог~ храму Р1здва
Санчата до шестиметрової палки прив'язували. Цівчата на санчатах, а хлопц, ту палку . донька. Богородиці, Невклянського храму

по колу на льоду крутили. Удень дровами і торфом гріємось. Вночі - газом. вознесіння Христового. - Вода для
А зараз онук з Києва приїхав у бабусі на ~ижа~ покататись, а з такою погодою · · Вдається зекономити. занурювання має бути чиста, проточна.

тільки у комп'ютер, сидпи. І то, якщо батьки дозволять. тепло і худобі у хліві. Ось-ось має телятко з'явитись. у Тупичеві найближча водойма з чи-
r.,,..,...,МЇR nмв То й воно мерзнути не_буде. Мо_лоч_ко на Сновськ возим_о стою водою - за спиртзаводом, за три
t;NNІU НІ"' велосипедами. н, льоду, н, снпу - асфальт чистии. кілометри від нього.

А ще кури несуться. Зазвичай зимою перестають. А це Хоча 6 послужити службу усюди.
навпь молод1 почали нестись. Посвятити у приходах.

У Кобижчі на Бобровиччині ополонку
не прорубували ніколи.
- Нема де, - пояснює отець Василь

(ГАВІЙ), настоятель церкви Успіння
Пресвятої Богородиці. - Штучне озерце
є. Але вода там не дуже добра. Обряд
відбуватиметься у церкві.

Ніна Сидоренко, соцпрацівниця, Форостовичі, Новгород-Сіверщина:
Для села це дуже добре. Для худоби тепло. Для людей - економія дров. Але ж

білий сніжок - це для настрою позитивчик. цього не вистачає. На Новий рік сніжок у
нас лежав. Найбільший мороз у цьому році -у нас північ все-таки! - був 7 градусів.

Але той сніг розтанув швидко. А на моїй же пам'яті - я з 1971 року - сніг лежав
заметами, від двору до двору. У Форостовичах були початкові класи. Продовжували

навчання у сусідніх селах. Батьки портфель несуть, а сам лізеш. Станеш - і в замет, і в
замет. Якби з того часу та у цей заглянув, яка пора року, не зрозумів би. Травка зеленіє,

кури напасаються. Дуже добре для господарства. Але для природи погано. Бруньки
набубнявіли. А як мороз ударить? Та, певно, про великі морози та сніги ми будемо вже

тільки згадувать.

8офіційно
ПОВІІ]ОМЛЕННА про пnановану ді•nьністs,

яка пі411яrає оцінці вnлмау на довкіnn111
Товариство з абмеменою аІдпавідаnьністю

..пн-ЧЕРНІГІВ•.

Код згідно з ЄІ]РПОУ-32818301
інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господароо
ванн11

Юридична адреса: 14020, Україна, м.
Чврніпв, вул. Малиновського, ЗОА; Контактний
номер телефону 0462 693055. 0462 693035,
0462 728598.

2. Планована діяльність, її характеристи
ка, технічні альтернативи.

Я~:rа::і~:н~%Zе Ї;дР::~tт:~,~аrато-
папввнвї автозаправної станції з автомийкою
на орендованій земельній ділянці по вул. Івана
Мазепи, бба у м. Чернігові, да скла.цу якої вхо
дитимуть: будівля операторської з автомийкою,
навіс, паливороздавальні колонки, підземні ре
зервуари для зберігання ршкого палива (бензин,
дизпаливо) та резервуар для збору аварійного
проливу; стаціонарний модуль цпя заправки
автомобілів зрі.о,женим газом (МЗАЗГ «Шепьф
НОН 1/1/100 - 2LPG•), покальні очисні споруди
поверхневих стоків (атмосферних вод), місця для
паркування автомобіпів, інш.

Технічна апьтеонатпва 1
Технологічна частина багатолаливної АЗС

включає в себе:
- АЗС - підземний резервуарний парк пали

ва (бензин, дизпалива) з двома роздавальними
колонками;

- Стаціонарний модупь (МЗАЗГ) для за
правки автомобілів стисненим газом (пролан
бутаном), заправна колонка:

- Автомийка на 2 пости - із зворотнім
водопостачанням (без скиду забрупнвних спчних
вод у мережі каналізації міста).

З метою захисту водного середовища вщ
забруднення передбачається влаштування·

- Локальних очисних споруд nощових вод,
- Установка nля фізико-хімічної очистки

оборотної воД,и на автомийц1 з метою повторного
використання очищеної води.

технічна апьтеонатва 2
Варіант щодо накопичення дощових вод

(атмосферних) з наступним вивезенням на
найближчі очисні споруди - є не обгрунтсванвм,
як з економічної, так і з технологічної точок зору
для безпечної експлуатації багатопаливної АЗС.

З. МісЦе превааквнна опанованої
діяnьності, територіаnьні аnьтернатмвм.

Місце ПРйВёОЖеННR QО4НQВёНQЇ оімьності·
теонтав~~~Н:/::~~:1,в:r ~тоn али вної АЗС
планується на орендованtй земельи1й n1лянц1
пnощею в межах земnев1дводу - 3642,00 м2
(витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрашо іншоrо речо
вого права за індексним номером 95794436 від
30.08.2017 р та QiliJTЯГ з Державного земельного
капасгру npo земельну д1nянку за номером
Н8-74052ЗО682017 вщ 16 08.2017, кадастровий
74110100000 01 ·036·0514.)

Uільове призначення та вид використання
земельної ділянки - nля 6у.n1вництва та об
слуговування буnівель торпвві; вип викори
стання земельної .о.ілянки - для бупівниuтва
багатопаливноі автозаправної станц1ї

Місце поавапженнв опанованої діяльносr;·
теаитопіальна алнеонатнва 2

fle розглядається.

4. Соціал~но-економічнмМ вп111в
планованої діяnьності

Під час роботи баrатопаливноі АЗС
відбудеться створееня .nодаткових робочих місuь.
збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.
розвитtt::у відповідної інфраструктури, ділової та
інвестиційної сфери.

5. Заrаnьні технічні характермстмкм, у
тому чмсnі параметри nnанованої nі,~11ьності
{лоту•ність, повммна, площа, обсяr вироб
ництва тощо)

Призначення багатапаливної автозаправної
станції надання послуг з:

- заправки автомобілів рідким моторним
паливом (бензин та дизельне лаnьне) ~ 250
заправок на nобу,

- заправки автомобішв зрідженим вугле
водневим газом (пропан-бутаном) - 200 заправок
на nобРежим роботи· багатоnаливної АЗС -
цілоnобово 350 .о,іб на рік. Зберігання палива
передбачено в пшзвмних двостінних резервуарах:

- 3х20 мЗ бензини А-92, А-95, А-95
••лреміум•,

- 1 х20 мЗ авзпапяво.
-1х10 мз-для збору аварійного nроливу.
Зберігання сум1ш1 пропан-бутан (СВГ)

передбачено в резереуарі 1х9,96 мЗ (стаціонарний
модуль для заправки автомобілів зрідженим
газом МЗАЗГ) - наземно.

Режим роботи автомийки - 250 діб на
рік, 1 зміна.

Пропускна потужність авто мийки - 16-20
автомашин/зміну.

6. Екоnогічні та інші обме•енн11
планованої діА1'ьноеті за альтернатн11амм:

Води мало!
Юрій Пономаренко, колишній головний лісничий

Чернігівського обласного управління лісового та мис
ливського господарства, зараз живе на Київщині:
- Нема снігу - це для лісу погано. Сніг має бути,

сніг - це вода. І те, що морозів нема - погано. Частина
шкідників не гине. Тамара КРАВЧВІКО. Фmо з інrернmу

щодо rехшчноїальrеонатнвн 1
При дотриманні вимоr технологічного

реrламенту роботи баrатоnаливноі АЗС, вплив
на навколишнє серецовише знахоавтьсв в межах
нориатввів чинного законодавства і окремих
податкових екопоrічних обмежень не потребує
Запланована піввьність nроводитьсА в межах
орендованої земельноїділянки. Савггарно-захвсна
зона багатоnаливноі АЗС витримується

Обмеження планової діАnьності:
- Потрвманнв розмірів СЗЗ;
- nо,римання рівнів викидів забруднюючих

речовин в межах ГДК населених м1cui.;
- Прямий вппив на грунт, поверхневі та

підземні води-вщсутн1й;
-Акустичне забру.пнення-доnустимий рівень

шуму.
шопа rехнічноі ааьrеанатнвн z·
Не розгпвааєтьсв.
Сnіепалають з tехнічною альтернативою 1
ШDDй rеонrоо,альноїальтеонативн 1·
Містобуnівні умови та обмеження за-

будови земельної д111янки отримані, розм1р
СЗЗ витримується, прогяпожежн: розриви між
будівлями та спорудами дотримуються.

ШQQQ теопюоіальної аоьrеанативи 2·
Не розrnялається.

7. Необхідна екоявш-Інжвнерна піnго
тсвка і захист території за аnьтернатквамм:

ЩQDO rехнічної альтеанативн 1-
Топоrрафо-геодези ч н 1, інженерно-

~:~fо~~;~:в~:~івкJ::~:~nл~~~а~Пт~~lеіз~;~~~т:
раціонаnьне викорисrання rрунту, воnних ресурс1в
та здійснення віцновnювальних заходів.

шоп0 технічної альrернаrнвн 2·
Співnадаю1ь з технічное альтернативо~о 1.
ШQQQ и:ппrооіапьноі апьrернаrиви 1 ·
Інженерно-геологічні та геоnезичні ~ишу-

кування на майданчиtt::у буnівиицтва, оргаиізашв
вщведення дощовмх та таnих вод, зняття рослин
ного wapy грунту при земnяних роботах.

шопа теоктпіаоьноіальтеонатнвн г·
Не розгпяааєгься.

8. Сфера, джерела та вм,qм момnмвоrо
аnnмву на довхіля11:

шо00 технічної альтеонатнвн 1 ·
Іlж:ереnами можливого впливу на довкілля

є: 1183 автотранспорту, технологічні процеси на
БП АЗС при ексnлуатаuіі технологічного обладнан
ня багатопаnивної АЗС та заправного майданчиtt::у;
очікується утворення забруднених стічних во.n на
автомийц1; можливе забруднення дощових вод на
майданчиках заправки автомобілів та ділянці зли
ву пального в резервуари; накопичення відходів.

Коротка характеристика можливих впливів
планованої діяльностг

на геологічне середовище - в1дсутн1й:
- на повпрянв середовище - викиди парів

бензину, вуrnеводнів Фракц1і _С12-С19, вуrnецо
оксид, азоту ДІОКСИД, СІРКИ ДІОКСИД, парів про
пан-бутану,

- на кn1мат та м1крокnімат - відсутній,
госnо~:~свьокдон-~;ь9~~~ихщ:о-;, ~:g~:~~:~~~ч:~~
на автомвйш, іх очищення та використання в
замкнутому цикл~ зворотного воаопостачаннв:
атмосферних (дощових) вод;

- на техногенне сереnовище - е1nсутн1и;
- на соціальне середовище - не впливає;
- на рослинний та тваринний світ - наявн!

зелені насапхеннв, що підлягають зрізуванню;
передбачено компенсацію іх вартості;

- на rрунт - наявний рослинний шар грунту,
передбачені заходи щодо його збереження: вплив
контрольований,

- утвореН'Ня відхооів - очікується утворення
буд,вельни,: відходів вш демонтажу існуючої
будівлі магазину; передбачаються захопи щодо
передачі всіх виnів віпхошв в період будівництва
та експлуатації БП АЗС на утил1заuію.

щодо технічної альтернативи 2.
Сnі11nадають з технічною альтернативою 1.
шо00 rеонrqріальнаіальrернаrнвн 1·
Сфера, джерела та види можливого впливу

на nовкіnля можливі на території здійснення
планової ді.Rльност1 - на території м1ста Чернігова
Чернігівської обпасп,

шооо теонтоаіапьної апьтеонатнвп 2
Не розгляаається.

9. Напавніеть планованої nіяnьності до
перwої чи другої категорії видів діяльності та
об'єктів, 11хі мо•уть мати значимі впnма на
до11кілn11 та nідnягають оцінці впливу на довкілля
(зазначити відповідний пункт і частину етапі З
3-акону України «Про оцінку впnиву на довкіnnя»)

Планована діяльність належить до nругоі
категорії видів швпьност' 1а об'єкпв, які можуть
мати значний вплив на цовкіппн та підлягають
оцінці впливу довкілля, відповідно до етапі З,
пункту 4 Закону України «Про оцінку впливу на
Jl~Вkілпя• № 2059- від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав дnя здійснення
оцінки транскордонного впnиву на довкіnля
(у тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перепік
дер•ав, довкілля яхмх може зазнати значного
негатввнего транскордонного вплмву (уражених
JlOD)КaB)

Транскордонний вплив вщсутній.

11. ПnановиМ обсяг nосnіджень та ріwень
петапізації інформацїі, що піалнгає вкnюченню
по звіту з оцінки впливу на довкіnnя

В1дnов~дно ао ст. 6 Закону України •Про
оцін~ впливу на довкілля•.

12. Процедура оцінки впливу на довкіnл,1
та моІКRмвості апн У'4асті II ній громаnськостІ

Планована суб'єктом господарювання
nіяльжсть може ма,и значний вплив на довкілля
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля
вшпсвщно до Закону Укра"1ни «Про оц1нку впливу
на довкілля• Оцінка впливу на nовк1лля · це
процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом госповарованнв
звіту з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ; провеавн
Hfl громадського обговорення планованої
діяльності: анапгз уповноваженим органом звіту
з ошнкв впливу на довкілля, будь-якоІ додаткової
інформації, яtt::y надає суб'єкт господарювання, а
також інформації, отримано·~ вщ громадськості під
час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації: надання уповноваженим органом мо
тивованого ввсновку з оцінки впливу на nовкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого
абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про nроваджвння планованої
діяльності, зазначеного у пункп 14 цього
повідомлення.

У висновку з оu1нки впливу на nовкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля nланованоі яіяпьнссті. визначає
допустимість чи обrрунтовує неnоnустим1сть
провадження планованої піяпьності та визначає
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованої п1яльності без оцінки впливу на
довкілля га оtримання рішення про провад.ження
планованої діяльності. Процедура оuінки еплиеу
на nовкілля передбачає право і можливосп
громадськості nля учасп у такій процвпурі, зо
крема на стаяй обговорення обсягу асслшжень
та рівня петавтзаш) інформапй, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на .о.овкілля, а
також на стадіі розгля.о,у уповноваженим органом

. поданого суб'єктом господарювання авпу з оцінки
впливу на довкілля

На стаді! громадського обговорення звпу
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
:~~леи;fсf~б:~::впа;і: 'tуод~~~~к~~;ів~З::~:ьяс~
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також узяти участь у гро
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буnе повщоепено в огоповенні про
початок громаnського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу
досліджень та рівнн Аеталізаціі інформації, що

nідn11гає включенню до звіту з оцінки вплмву
на повкіпл,~

Проп1rом 20 робочих пнів з пня оnрил~оа
нення uього повщомпення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право на
пати улоеноваженому органу, зазначеиому у пункт~
15 цього повшомпення. зауваження і пропозиції по
nланован~ї швпьності, обсягу аосліджень та рівня
nвталізаціі інформаuїr, що лщлягає включенню no
зв1ту З ОІ.ІІНІСИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

вкаж1т~арде~~т~~~~:~:аJов:~е~;~аів~~~~оg:і~~
впливу на довкілля планованої діяльносrі в
Єдиномl реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за
значении на першій сторінш цього nовідомлвння)
Ue значно спростить процес реєстраuіі та розгляду
Ваших зауважень і пропозицій .

У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть розмtщені
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб'єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня ї~ отримання)~ Особ_и,
як1 нацаоть зауваження I прспоакцп. сва1м
пі.о,nисом засвівчуоть евсо згоду на обробку їх
персональних даних. Суб'єкт господарювання під
час nіАrотовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов'язаний врахувати повнісrю, врахувати
частково або абfрунтовано вtдхилити зауваження
і пропозяці! громапськості, навані у процесі
громадського обговорення обсАГУ поспшжень
та рівня nеталізаціі інформації, що підлягає
вкпоченно до звіту з оцінки впливу на цовиппя.
Детальна інформація про ue включається .о.о звіту
з оцінки впливу на довкілл,1.

14. Рішення про проваn-еннн nnанованої
діяльності

Вип рішення вщповшно до частини першої
етапі 11 Закону Украіни «Про оцінку впливу на
довкілля• - відповідно до законодавства рішенням
про провадження данаї планованої шявьності
буде -Позвіп на початок будівельних робіт

Орган, до повноважень якого належить при
йняття такого рішення - Державна архітектурно
бупівельна інспекція Українм.

15. Усі зауваження і npono:sнuїi
громааськості до планованої аіяnьності, обсягу
досnіцжень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінк11 вплмву на
JІовхілля, необхідно наJІс•латм до Департаменту
екологи та природних ресурсів Чернігівськві
обласної пержавноі адмrнІстрації, розташованого
за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14;

Електронна адреса - E-mail:
deko_post@cg gov ua, Номер телефону

(0462) 67-79-14,
Контактна особа - Кузнецов CepriM

Олексійович.



Товариство з обмеженою відповідальністю
«УТН - ЧЕРНІГІВ»

м. Чернігів, вул. Малиновського, 30А 462) 728-598 ЗКПО 32818301

Вих. № 5/01
Від 16.01.2020р.

АКТ No 1

Про розміщення або оприлюднення
Повідомлення про планову діяльність,
Яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 року № 1026 «Про затвердження- Порядку пере-дачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля. та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або оприлюднення
ТОВ «УТН-Чернігів» «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає

·· оцінці впливу на довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «УТН- І
Чернігів» Ріпка О.А., директора ПП «Портап-М» Мазур Т.Г., інженера з
охорони праці ТОВ «УТН-Чернігів» Патьохи С.М., представника центра
адміністративних послуг м. Чернігова Овсяника М.К. 16.01.2020 року
проведено розміщення з фотофіксацією ~ дошці оголошень центра
адміністративних послуг м. Чернігова «Повідомлення про планову
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Будівництво
багатопаливної автозаправ ї станції з автомийкою на орендованій
земельній ділянці по вул. І а Мазепи" 66а у м. Чернігові» для громадського
обговорення з наданням з важень і пропозицій до планової діяльності.

Патьоха С.М.
-.

Мазур Т.Г.

Овсяник М.К.
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Дат офіційного бліхува1tНJІ в
Є'ди тому Реєстр: ошнкя впливу на
до~:.кілю1 (авгома нчяо rенеруєтьс11
програмнимп зacoбallfJf ведення Реестр}'.
не ..з,н11частьс11 суб'єктом
, ос: ~арювання)

"LJK:J
І

діМhІ

'І реєстр
ВПЛИВ)

(автома
•...,~ . ними засос

паu.:рової версі
,м господар

ний номер справі
,в~,;, 1 ,~я планово·

u генеруеться
вед~Іtня Реєстру
н.~чаrться
Ю!Я

ПОВЩОМЛЕННЯ

ро 11-'tанов.. V діяльність, яка nідли, ці впливу на довкілл11
То арнство з обмеженою відповідальністю

«УТН - ЧЕРНІПВ>>.
R 't 3ПДНО 3 ЄДРПОУ- 3281830)

інформує про намір про чвт- плановану діtrльність та оцінку іі впливу на J ,,. tсілл11.

[. Інформаці• про суб'єкта гоеnодарювавв11
Юридична адреса: 14020, Україна, м. Чернігів, вул. Малиновського, ЗОА;
Контактний номер телефону 0462 693, ,55, 0462 693035, 0462 728598.

1. Планована ді11льність, ії яарак . .• з, теьнічні мьтернатнвн.
Планова11а ді.RЛьність. ії характеристика.

Передбачається нове будівництво багатопалнвноі автоunравноі станцu' з автомнйкою ва
оревдовавіі имельніІ діл11нці по вул. Івана Ма~епн, 66а у м. Чернігові, до скла.цу якої
входитямуть: будівля операторської з • rомніікою, навіс, палнвqроздавальні колоmси,
підземні резервуари для зберігання рідкого палива (бензин, дизпалм\о) та резервуар дЛJJ
збору аварійного про.ливу; стаціонарний модуль для заправки авто.мобілів зрідженим газом
(МЗАЗГ <<Шельф І-ІОН 1/1/100 - 2LPG»), локальні очисні споруди поверхневих стоків
(атмосферних вод), місця для паркування автомобілів, інш.

Технічна альтетщтива І.
Технолоrічна частина баrатопалввної АЗС включає в себе:

АЗС - підземний резервуарний парк палива (бензин, дизпаливо) з двома
роздавальними колонками;

• Стаціонарний модуль (МЗАЗ[) для заправки автомобілів стисненим газом
( пан-буrаиом), заправна колонка;
про • .Автомвйха на 2 пости - із зворотнім водопостачанвям (без скиду забруднених

·чних вод у мережі кавалізаціїміста).
<:'rt 3 метою захис-rу водного середовища від-18брудиення передбачається влаштування:

ЛокапWПІХ очисних споруд дощових вод; .
у на дшr фізико-хімічної очистки оборотної води на автомийц! з метою• став0 ..

викориСТ8НІW очвщеноі води.
nowropи~ w:W'ЧW'fP!"ивa 2.

1е('fН9 ШАеВЮІ' дощових вод (атмосферних) з наступним вивnенн.111\f ясаao••:n..... щодо вuо . . -
......,••••• • . _ є не обrрувтованим, .11к з економічної, так I з технопоnчно1 точок• ()ЧІІСИІ сnоруДІІ •saltбJrdЧl і ~•• ..,,8тацu баrатоп11J1Ивно1 АЗС.р;1Р бс:JnеІІНО e«-w•,1

зору ІІJUІ•ОІUІЮІ' дiJln••ocri. тернторіапьні ал•тернатн,аи.
М&е•е •ро•0•••••••,мне,анш дwrr,нocmi: териgюріадьна альтернатщш /, . . .

J. --ahct'Pflf - АЗС манусться на оеендовавій земсльюй д1.ІUІJІЦ1бann'OnaJJIIBHOI ·r·



Товариство з обмеженою відповідальністю
«УТН - ЧЕРНІГІВ>>

м. Чернігів, вул. Малиновського, 30А (0462) 728-598 ЗКПО 32818301

Вих. №6/01
Від 16.01.2020р.

АКТ No2

Про розміщення або оприлюднення
Повідомлення про планову діяльність,
Яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля» для підтвердження факту та дати розміщення або оприлюднення

·· ТОВ «УТН-Чернігів» «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає:
оцінці впливу на довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «УТН
Чернігів» Ріпка О.А., директора ПП «Портал-М» Мазур Т.Г., інженера з
охорони праці ТОВ «УТН-Чернігів» Патьохи С.М., 16.01.2020 року
проведено розміщення з фотофіксацією на дошці оголошень ТОВ «УТН
Чернігів» «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля «Будівництво б опаливної автозаправної станції з
автомийкою на орендованій зем ьній ділянці по вул. Івана Мазепи, 66а у м.
Чернігові» для громадського оворення з наданням зауважень і пропозицій
до планової діяльності.

Ріпко О.А.

Патьоха С.М...
Мазур Т.Г.
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)..І 111 (;JIYЧИJIU(;b UI\UJIU LL.UU. r,.ur, 1yn uла11 na vDVvІVІ а", v,vovv"
ле «Мазпа 626» 2005 года вьіпуска. Полиция задержала водителя
11 сентября, через 15 часов после происшествия, хотя он и не
скрьшся с места аварии. «Пенсионер Шведов погиб, а молодой
водитель-депутат Ковтун на свободе», - возмущались тогда в
городе.

По факту ДТП информация бьша внесена в Единь1й реестр
цосуцебньи расследований по части 2 статьи 286 Уголовного
кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения,
которое повлекло смерть потерпевшего).

На следующий день после аварии поехала на место проис
шествия. Даже в вечернее время переход хорошо освещен. Два
уличньіх фонаря, свет из окон, магазина и дома-новостройки,
подсветка от Троицкого собора. «Зебра» не вьпертая. Сложно не
заметить человека на переходе.

«Ярослав очень, очень хороший. Такое может случиться с
кажцьім», - азпьіхапи пенсионерьі, соседи Ковтунов. Предпо
лагали, отвлекся, то ли на разговор по мобильному, то ли еще
на что-то.

«Мазду 626» 2005 года вьіпуска Ковтун купил 22 января
2019 года. В его декларации за 2018 год указано, что Ярослав
Васильевич работает в ООО «Сгрепецкая набврежная» (проект
семьи Максима Черненка, бьівшвго секретаря Черниговраян).
В интернете Ковтуна назьівают обшественньім активистом.
Декларации за 2019 еще нет в реестре.

Ковтуну грозит от З до 8 лет с лишением водительских прав
или без такового. Впрочем, так ли зто? ·
- Ему не лредьявлено и не вручено официальное подо

зрение о совершении преступления. Проводятся акспертизьі.
Ведется следствие, - сообщила 29-летняя Юлия КОВТУН,
спикер Главного управления Нацполиции в области.
- Ярослав Васильевич, на каком зтапе расследование?-

лозвонила Ковтуну.
- Не знаю. Спелственньк зкспериментов пока не проводили.
-А что тогда случилось? Не заметили пеwехода?
-Да. Не увидел.
-Дело о ДТП долго расследуется. Случается, еще до суда,

водитель и роднь1е потерпевwего заключают соглашение о
материальной компенсации. Вь1 так сделали?
- Я считаю, зтоіне корректннй вопрос. Зто личное.

ВаnеНІWІа ОGІІРСКАИ

8оФіційно

исправления;
• в протоколе указано, что Щербатюк около

двух часов допустил нахождение людей в храме. А
свидетели, которьіе проходят по делу, рассказьівают:
Иван Борщенко - что он пришел в церковь в З часа

1 О минут, Антони на Донец - в 2 часа 40 минут. И оба зтих свидетеля указьівают, что люди в храме не реагировали на просьби
священников и полиции покинуть ломещение. Ацвокатьі настаивали на том, что у Щербатюка нет обязанности вьщворнгь людей
из храма.

Контроль за соблюдением карантина возложен на Нацполицию и Нацгвардию. Защитники поставили резонньій вопрос:
«Почему на людей, которьіе собрались, более 50 человек, не бьшо составлено протокопов?» Судья Кузюра поинтересовался:
«Почему в других храмах города такого не допустили, ведь и там проводилось пасхальное богослужение?» На зтот вопрос у
адвокатов тоже бьіпи аргументи: противопожарньіе правила в репвгиозньіх сооружениях запрещает закрьівать двери, когда
внутри находятся люди, и за зто тоже предусмотрен штраф. Также говорили о том, что в постановлении Кабмина не сказано о
закрьпии церквей. Запрещеньі массовьіе мероприятия. А богослужения - зто мирньіе собрания. Их ограничение - нарушение
конституцвонньк прав. Ведь мирньіе собрания могут бьпь запрешеньі в трех случаях: военное, чрезвнчайное положение и есть
соответствующе решение суда.

При просмотре видеодоказательств у представителей Щербатюка снова возникли вопрось, к материалам дела. Нет инфор-
мации, кто и когда, на какое устройства снимал зто видео (по
закону, зта информация должна присутствовать). Не имеется
фото, видеодоказательств, где изображен Щербатюк, которьій
проводит богослужение. Есть только видео, где он утром, без
облачения, с портфелем уходит от полицейских, говоря, что им
лучше пообщаться с юристами.

Есть информация, внесенная в рапорт, но ее нет в протоколе.
Александр Шамка и Геннадий Черненок бьши настроеньі на

завершение процесса. Но судья Кузюра, чтобьі детально во всем
разобраться, постановил: вьіспушать двух полицейских, тех, кто
писал рапорт и протокол.

* * *
-За что именно составили протокол?
- В постановлении Кабмина сказано, что на время

карантина запрешеньі массовьіе мероприятия, в том числе и
репигвозньіе. Служение в храме не запрещено. Но, должно
бьпь не более десяти человек, - обьясняет Юлия КОВТУН,
спикер Главного управления Нацполиции в Черниговской
области. - Если люди пришли, они цопжньі бь1ли находиться на
улице. Должна бьіпа бьпь разметка для соблюдения дистанции.
Я ездила по черниговским храмам. На Боевой видела разметку
- квадратики, на Масанах - кружочки. ВаnеИ1Ина ОСПРСКАИ

Фото авюра и из интернета
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22.40 Х/ф "Нокаут"
00.25 Х/ф "Гаnвестон"
02.05 "Речовий доказ"

01.00 Т/с "Опер по вьізевг"

03.20 "Месть приропьі"

20.20 Х/ф "Геркулес"
ОО.ОО Дневники Темного
05.50 Попезньіе подсказки

19.55 "Один за всех"

22.00 "Детектор лжи"

" ·~І-' •.......
04.40 Розсекречена історія.

Крим. Киримли. Повер
нення

1іі:2іїдепутатёький корпус
20.00, 22.05 Гості Вечора
21.35 Відкритий урок

\

\

8 rороскоп з 11 по 17 травна
ОВЕН. Настав час позбутися

шкідпивих звичок, особпиво якщо
ви курите або пюбите скаржитися
на життя. Зараз сприятпивий час
цпв побудови нових гпобапьних

ппанів. Дпя цього у вас є все: знання, сипи,
рішучість. Сподіватися прийдеться тільки на
свої сипи.

ТЕЛЕЦЬ. Вам будуть пот
рібні внутрішній спокій і врів
новаженість. Повітряні замки бу
дуть неміцні, їх краще покинути до
того, як вони почнуть вапитися під

напором реапьності. Нещадно розправпяйтеся
з хаосом у вашому особистому житті.

БЛИЗНЮКИ. На вас чекає
успіх у професійній сфері. Ви бук
вально фонтануєте ідеями, швид
ко й ефективно вирішуєте будь
які завдання. Перш ніж прийняти

яке-небудь рішення, необхідно все гарненько
зважити.

РАК. Особпиве значен-
ня надасться таким якостям як
вдумпивість і зібраність. Якщо тра
ппятнся поїздки - то у справах,
якщо зустрічі й знайомства - то

корисні, що обіцяють непогані перспективи.
Усяка ваша дія повинна бути продуманою і
погічною.

ЛЕВ. Ви будете занадто активні
й нетерппячі. Правда, підвищиться
ваш загапьний тонус і покращить
ся настрій. Порада, отримана від
бпизького друга, допоможе знайти

вихід з тупикової ситуації. Постарайтеся не ви
бовкувати всі свої секрети.

ПІВА. На перший ппан можуть
вийти пробпеми кар'єри й заоо
бпяння грошей. Необхідно не роз
порошуватися, і намітити собі чіткі
й конкретні ціпі, упевнено просува-

тися до їхнього досягнення. Ви можете розра
ховувати на допомогу копег.

ТЕРЕЗИ. Краще зайвий раз
з начапьством не зустрічатися.
Бажано спочатку думати, а потім
діяти. Буде успішна інтепектуапьна
діяпьність, особпиво якщо

однодумці будуть поруч. Можпиві певні
розбіжності з партнерами, постарайтеся почу
ти не тіпьки себе.

СКОРПІОН. З'явиться реапь
на можпивість ппв корекції своєї
допі, внесення в неї чогось ново
го, незвичайного. Довіртеся своїй

інтуїції, і вона вас не підведе. Дозвопьте собі
пюбити й бути коханим. Високим буде ваш
творчий потенціап.

~

14 СТРІЛЕЦЬ. З'явиться чудовий

~

шанс вирішити важливі протиріччя,
,; які турбувапи й тривожипи вас.

Апе дпя цього буде потрібний ро
зумний компроміс з вашої сторо

ни. Варто виявити себе, а не скромно мовчати.

КОЗЕРІГ. Робочі справи бук
сувати не будуть. Ваші друзі й
партнери роздіпять з вами радощі
та помипки. Ви можете розрахову
вати на щиросердечну розмову й

спушну пораду. Гарний час, щоб навчитися чо-
мусь новому. Буде не так просто знайти спіпьну
мову з рідними, у кожного можуть виявитися
свої інтереси, не співпадаючі з вашими.

воnол1й. Перед пюдьми уваж
ними відкриються нові перспекти
ви. Реапізація давніх ідей здатна
принести морапьне й матеріапьне
задовопення. Виявпяться успіш

ними переговори. Не варто смітити сповами й,
тим біпьше, давати нездійсненні обіцянки.

РИБИ. Тиждень
піх у починаннях,
з кар'єрним ростом.
упустити настпьки 1

і довгоочікуваний момент, вам
на втрачати часу дарма, виявіf.Ь
працьовитості й працездатності.

обіцяє ус
пов'язаних

Що.б не
приємний
не маж

максимум

80ФіQі111но
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного пnануваннн та
звіту про стратегічну екологічну оцінку

«Jlетаnьний план території земельної
ділянки площею 90,0000 га яка розташо
вана за межами населених пунктів Не
данчицької сільської ради, Ріпкинського
району Чернігівської області, цпв будів
ництва об'єкту альтернативної енергети
ки (сонячна електростанція)»

Рішення про затвердження приймає
Ріпкинська районна державна адміні
страція Чернігівської області

Громадське обговорення проекту до
кумента державного планування та звіту
про стратегічну екологічну оцінку про·
водиться строком протягом не менше ЗО
днів з дня ·1х оприлюднення, а саме з «
.zR» квітня 2020 року

Громадськість у межах строку громад·
ського обговорення має право подати в
письмовій формі зауваження та пропо
зиції до звіту зі стратегічної екологічної
оцінки та проекту документа державного
планування. Усі зауваження і пропозиції

до проекту документа державного плану
вання та звіту про стратегічну екологічну
оцінку, одержані протягом встановпе
ного строку, підлягають обов'язковому
розгляду замовником. За результатами
розгляду замовник враховує одержані
зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Проведення громадських слухань за
плановано на 11 :ОО год. « _..1L» травня
2020 року у приміщенні Неданчицької
сільської ради Чернігівської області за
адресою: вул. Тітова, 69 с. Неданчичі,
Ріnкинський район, Чернігівська область,
15046.

Інформацію щодо проекту докумен
та державного планування та звіту про
стратегічну екоnогічнх оцінку можна
отримати в Ріпкинськ1й районній дер
жавній адмін1страції за адресою: вул.
Святомикоnаївська, 85 смт Ріпки, Ріп·
кинський район, Чернігівська область,
15000.

(.аа.та оф'!1іvюrо оnубnікуваннА е Єnиному реєстр~ з ouittки ВМИf)' на ДО8ІQІ1ЛА
(авtоматжно rене\7,'ЄТ\СЯ nроrрамними засобами ееnеннА Реєстv;. не зазначаєтьсt1

суб'єктом rocnonapювaиttA)___________,N""•~
(реєстраuііі.ний номер справи про оUІНку еми ву на оовкімя маноааноі ,vмьносn)

ОГОЛОШЕННЯ .•
про початок громадсьхоrо обговорення звіту

! оцінюt вммву на довкіnnR
Повідомляємо npo псматок громаnськоrо обrоворення ззіtу з оцінки впливу

на. nовкіnля nnанованої .о,іRЛьності, зазначеної у nункrі 1 цього огоnошення. з
метоІО виявлення, збирання ,а врахування зауважень і лроnозмцій громадськості
no планованої n1яльності.

1. nпанована дімьніm~ ])_

(зaranhНI 1ехнічн1 харакrер~щ у тому чиспі nарамеrри манованоі дім ьності
(nаr,?ІОІІСТЬ. nовжмна, моща. обсRГ вирооt\ИLіУВ3 тощо),

мк:uе nрова,фКЄННR nланованоі ЦІЯПЬНОСТІ)

2. Cyfi'oo господарюванняJОВдРИСТВО З ОБМFЖЕН{)Ю ВІППОВІЦАПЬНІСJЮ •Ylli - ЧЕрНJПВ•
(оо вне найменування юридичної особи, JIDJ1 зrщно з f.[lPrIOY або nр!ЗВище, ім'я та

ПО біm,коВІ
Кап ЄПРПОV -32818301

фізичмоі особи· щцлриємця, ідентиф~ц1КНий r.сщ
або серІR та номер nacnopтa (дпя фІЗКЧНИХ осіб, які -ерез своі релігійні переконання

відмомя~оп,ся віJІ. nрийнmя~ційtюrо номері! обnІковоі 1с.1.рПG4 маmи1с.1. пооаоов
та офіuійно nовІДОмили про ue віJІ,nовwному контропюu-юму орrану 1 маІОТЬ ВІдМІТКV

У°"'ООртІ),

мк:цезнахоnження юри.цичоо1 осссе auu м..:uе провадження WМЬНОСП ф,зИ'*КІі
особи · підприємця

{поштовий i,шer.c, адреса), контактний оомер теrефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського

обговорення

.4
(найменування уоовноважеt,ЮГО орrану, мк:uезнахоnжекня, tюмер телеФонУ та

коtПак,наособа)
4. Процедура прийняпя рішеннR про провадженн11 манованої .о,імьності та

орrан, ,~кмііі розrnRдЗТИме результати оцінки впливу ка довкімя
Dозвіл на початоІС буnівепьних ро6п ша еипаЄТhСfІ Пеmкзяною аnхпектурно

(удівельною інспекцією Vкраііи віцnовіnно no Закону Vкраїнм «Про реrулювання
місrо№вної ріRЛьності•, · -

Зауваження та пропоавції подаються
до відд1nу з питань житпово-комунапь
ного господарства, цивільного захисту,
містобудування та архітектури (каб. 11 З)
Ріпкинської районної державної адміні
страції за адресою: вул. Святомикоnа
ївська, 85 смт Ріпки, Ріпкинський р-н,
Чернігівська сбп., 15000, або за адресою
електронної пошти: rpadm_post@cg.gov.
ua, зауваження та пропозиції прийма
ються до 16:00 «28» травня 2020 року.

Наявна екологічна інформація зна
ходиться за адресою: відnіn з питань
житnово-комунаnьноrо господарства,
цивільного захисту, містобудування та ар
хітектури (каб. 113) Ріпкинської районної
державної адмін1страціі за адресою: вул.
Святомиколаївська, 85 смт Ріпки, Ріпкин
ський р-н, Чернігівська обл, 15000.

Необхіnність проведення транскор
донних консультацій щодо проекту доку
мента державного планування відсутня.

(elt.Q J)ІwеннА про Т'4)0еа.о.женt1я МіlЖ)ваноі ~мьносn. орrан, уповноваженим мого
вида83Ти, нормаtивкий документ, wo~ йоrо аиаачу)5. Строо, трмвалісn, ,а nopRJІOІ< тромцсьаого обговореt<НЯ звіту з оці'""'
апливу на доsкілnн, акnючаючи інформацію про час і міtце усіх заnnаиованмх
ІJ)ОМаJІСЬІ<ИХ сnухань

(зазначити~. час, мicue та ЗJ1РЄt'У nроведекня громш:ьких слухань)
ГромадсьКІ слухання (IIP'lri) віn(/JJІУІЬСІІ

(Bicaзat'i! na~. час, мСцв та афеСУ проведення rромаІlСЬЮ(Х cлyxatt.)
6. Уповноважений центральний орrан або уповноважений територіаnьниііі

oprnн, що забезпечує ,nocтyn до звhу з оцінки вмиву на давкім" та інwої
дос,упної інформації 11:'О!Іо мвнованої ,nімьності

(зазначитм найменуваннА орrану, м~ення, номер теnефоНу та tr.Dнтакrщ
осФ/1

7. Уnовноваж.ениііі цектраnьннііі орган або уповноваженмііі територіаnьммй
орrан, .no якого нааанпьев заува.:еннн і nроnознції, та строки иааанн11
зауважень і пропозицій

- :!l

(зазначити найменувани11 органу, поштову та ene'tfpQИН'i адрес)\ номер rепефощ та
""'1>Кlll'JOCW/)

])_

8. наявна c.ui1u11-..nci •"'t'u.,""'Ч'" ····----
Звіт з ошнки впливу на оовкіnлR планованої ціяльнОСJі на 150 аркушах,
об·єкr віnноскться по таких шn маmь вnnив иа оовкіnм,
санtт:арно-захисна 3(}Н3 50 м ви:mимуєrься,9. Місце (місця} розміщеннR звіту з оціНІОt вмнву ка довкіJuІя та іншої

додап:ової іІtформаціі (відМінне від примtЩення, зазначеиоrо у пункті б цьоrо
оголоwеннR}, а там:ож час, з 11коrо rрома.n~ість може ознайомmся з нммм

тов "'УJJ±ЧЕРНІПВ» за апресою· )'кра.іна 14020 м Чернігів (Nfl.
малиНQІІс;ького ЗОАКон:mкmа оео6а - ГоищенКD микоnай Оnексанnоович

Тепеdюн І 0462} 69-30-55 10462} 69-30:35.



Товариство з обмеженою відповідальністю

«УТН-Чернігів»
м. Чернігів, вул. Малиновского, 3 ОА (04<52) 728-598 зкпо 32818301

Вих. №22/05
Від 13.05.2020р.

АКТ№З

. '

Про розміщення, оприлюднення
«Звіту з оцінки впливу на довкілля» та «ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля»

Відповідно до вимоги Постави Кабінету Міністрів України від 13
грудня 201 7 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації

__ для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на ·

. довкілля» комісією у складі : директора ТОВ «УТН-Чернігів» Ріпко О.А.,
директора ПП «Портал-М» Мазур Т.Г., інженера з охорони праці ТОВ «УТН
Чернігів» Патьоха С.М., головного спеціаліста відділу житлово
комунального господарства та архітектури Новозаводської районної у місті
Чернігові ради Соловей А.А. підтверджено факт, що на дошці оголошень
Новозаводської районної у місті Чернігові ради було розміщено
ОГОЛОШЕЮІЯ 1:J)O по~аток громадського об~оворення «Звіту з оцінки
впливу на довкілля» 1з зазначенням примццення, в якому можна
ознайомитися з матеріалами «Звіту з оцінки впливу на довкілля» по об'єкту:
«Будівництво багатопаливної автозаправної станції з автомийкою на
орендованій земельній ділянці по вул. Івана Мазепи, 66а ум. Чернігові».

.)
-..

Ріпко О.А.



.
'





Товариство з обмеженою відповідальністю

«УТН-Чернігів»
м. Чернігів, вул. Малиновского, ЗОА (0462) 728-598 зкпо 32818301

Вих. №23/05
Від 13.05.2020р.

АКТ№4

. ,

Пророзміщення, оприлюднення
«Звіту з оцінки впливу на довкілля» та «ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля»

Відповідно до вимоги Постави Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2_01 7 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки:

· впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля» комісією у складі : директора ТОВ «УТН-Чернігів» Ріпко О.А.,
директора ПП «Портал-М» Мазур Т.Г., інженера з охорони праці ТОВ «УТН
Чернігів» Патьоха С.М. підтверджено факт, що на дошці оголошень ТОВ
«УТН-Чернігів» було розміщено ОГОЛОШЕІ-П-ІЯ про початок громадського
обговорення «Звіту з оцінки впливу на довкілля» із зазначенням приміщення,
в якому можна ознайомитися з матеріалами «Звіту з оцінки впливу на
довкілля» по об'єкту: «Будівництво багатопаливної автозаправної станції з
автомийкою на орендованій земельній ділянці по вул. Івана Мазепи, бба у м.
Чернігові».

Додаток:
- Фотофіксація ( 2 ар ..
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Платіжне доручення № Ш

Від !illJh ЦШШ:ІЯ, 202.Q р.

0410001

Одержано банком

«08" ТР3\>Ші асео р.
Платник тов "УТН-ЧерНІrів"

Код 32818301

Банк платника ДЕБЕТ рах. № СУМА

АТ "АЛЬФА-БАНК" У МКИЄВІ _
Отримувач Департамент скопо: 1ї та природ ресурсі

UA 22 300346 0000026007023401601

Код 38709568

Банк отримувача КРЕДИТ рах №

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА У_КРАЇНИ.МКИЇВ

Сума словами

r UA 30 ~20172 0313281001201085953

11596, 10

• J

Одинадцять тисяч п:яrсот дев'яносю шіс rь .J"'р'--'и-=-в"'-ен-". ь"-'-1-"О-'к:.::·ос..п:.сіи-"-о::.:.к'-----------
Призначен ня. платежу
Оплата по рах Nоб від07. 05.2020 р.Гронгиське обговорення планової иіяпьнослі щодо ''Будівництво багатопапив АЗС по вуп. Мазепа. 66а м. Чернігів
(реєстр №20201205157

ДР

МЛ. Підписи

,-·т:.;:-;--.4' І А:<Ц,•?jі є t1HЄ,,f..08Atl].\CТSO

"д11 Ь Ф.'д"UАНt("
,/r~)r,,Ji . •••••.,, <,щ l$4~714
' ,о 3Q03'4.~

І ''іГ( t-,.,,:• /
• І

· ..

Проведено банком

~ IЩWШ12Q2,Q р.

Підпис банку



АКТ

про неявку представників громадськості під час проведення громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

~- ДддИtІJ/щІ? ~ it j't}~
(міс~проnедення)

2020 року __.::;Ас,_;_· -Uf~_l№__,
1
.-Z/_ІJ _wd2/~-IR.- І){/.дJІ№", --1'j/lJ/ti)

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропоз~ій громадськості
до планованої діяльності, ІО ·t{/1/JІ.2.- 2020 року о ./t1' -- у приміщенні

(дата)
9

(час)

'dt!tt;atн.R ПJі 1r frll-l[/1111/де rJІИаО-' 6#(. д4дt-JdJ~ІщJ~ JtJ""/1;
(місце проведення)

.л. &k12r',(, 4х;~k57и2- tl/Ltuиt":, /ytJ~
мали відбутись громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності ;/J,8 " У711- fr;Jl//,Г/jJ: wv7 {!-.lJj)ЛOY .-ЗoLcY.-/cf.sO/

(назва суб'єкта rосподарюnання)

На зазначені слухання представники громадськості не з' явились.
У зв' язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор

(представники Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації) та суб'єкт господарювання (представник
;JtlftfV4~K#Wfta: f't?/3 « fТll-tІ~/JJtl,r/,6 и :J'lt?ft!trt?Yd.. (У, vt/. ), а
також з урахуванням пункту 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 року No 989, зазначені слухання вважаються такими, що
відбулися.

Головуючий

Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації В. Ганжа

Представник суб'єкта господарювання
gf(иpr/Щ):_ /1/v.ицд/д--


