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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Будівництво АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів

та АГЗП з демонтажем будівель і споруд існуючої АГЗС за адресою: м.
Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської області

на земельній ділянці - 0,5901 га»

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 № 20205295865.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу на

довкілля.
«Будівництво АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів

та АГЗП з демонтажем будівель і споруд існуючої АГЗС за адресою: м. Батурин,
вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської області на земельній
ділянці - О,5901 га».

З. Назва суб'єкта господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Голд-нафта».

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
на довкілля відповідно до абзацу 2 пункту 4 частини З статті З Закону України «Про

. .оцінку впливу на довкілля».
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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 02 червня 2020 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво АЗС з пунктом сервісного
обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП з демонтажем будівель і споруд
існуючої АГЗС за адресою: м. Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району,
Чернігівської області на земельній ділянці - 0,5901 га» (далі - звіт з ОВД)
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 02 вересня 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 02 вересня 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
«Порадник» від 29 травня 2020 року № 18 (729) та «Голос Присеймів'я» від
23 травня 2020 року № 20 (10919), копії яких додаються до цього звіту.

6.2.Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Порадник» від 28 серпня 2020 року № 31 (743) та «Голос
Присеймів'я» від 29 серпня 2020 року № 34 (10933), копії яких додаються до цього
звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 01 червня
2020 року розміщено на дошках оголошень Батуринської міської ради та ТОВ
«Голд-пафта» (підтвердженням факту оприлюднення є акти та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
31 серпня 2020 року розміщено на дошці оголошень у приміщенні Батуринської
міської ради за адресою: вул. В. Ющенка, буд. 30, м. Батурин, Чернігівської області
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксації).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,
. . .розмццувалися у місцях доступних для громадськості:

6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з О 1 вересня 2020 року розміщено у приміщенні уповноваженого

. . .територіального органу з оцінки впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого

. .. .адмІН1стративно-територ1альн01 одиниці, що може

. . ..самоврядування відповтднот
зазнати впливу планованоі

. .діяльності:
Звіт з ОВД з 31 серпня 2020 року розміщений у приміщенні Батуринської

міської ради за адресою: вул. В. Ющенка, буд. 30, м. Батурин, 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 1... . .пропозицц від громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
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Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з 02 червня 2020
року по О 1 липня 2020 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 02 вересня
2020 року по 06 жовтня 2020 року.

9. У зв'язку із внесенням змін до Закону України.кіІро оцінку впливу на
довкілля» (далі - Закон) заплановані громадські слухання з обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності не проводилися.

Відповідно до частини 2-1 статті 17 Закону, протягом дії карантинного
режиму громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно у
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).

Протягом терміну громадського обговорення звіту з ОВД до. . .
уповноваженого територіального органу з ошнки впливу на довкшля зауважень
щодо планованої діяльності ТОВ «Голд-нафта» не надходило.

1 О.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
. юоидичиих осіб) особи. шо

. 1. - - -
,• '

* Письмові зауваження і пропозиції. шо надійшли протягом строку громапського обговорення звіту з ОВД. в тому числі під час
громадського слухання. а також усні зауважепия і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку J OB!t 11ра~о11а110) частково 11рахо11а110 (яким чином
враховано та обгруиі y11n11 ня иевраховаі юї частин и) або вілхи.юио ( із об1·ру11ту11<111шш прич и II нідх илення ).

11. Додатки (викопіювання) на 32 аркушах:
11.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього звіту;
11.2. 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
пропозиції і зауваження від громадськості не надходили.

Начальник відділу оцінки впливу. .
на довюлля упраВЛІННЯ
природоохоронних програм та

. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу -.1 оцінки
виливу на ловкілл» у1ІОІ3ІІОІШЖСНОІ'О органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)

..
І!~

(111.11111с)

Валентина ГАНЖА
( і11іціа;1и. прізвище)

(підпис)

Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Сергій Кузнецов (0462) 67-79-14
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Кажуть, що талант завжди родом іздитинства.
І що кожна людина народжується із зернятком у
руці. Тільки треба знайти поле, де це зерно най
краще проросте. Талант може проявитися в різ
них сферах людської діяльності - в галузях му
зики, літератури, природничих наук, техніки,
спорту, в організаторській і педагогічній діяль
ності, в різноманітних видах виробництва. До
когось це приходить вже в дитячому віці, отже,
завдання батьків, вихователів, вчителів - допо
могти дитині розвинути свій дар, скористати
ся своєю унікальністю з користю для себе та
оточуючих.

Чимало зусиль до виховання своїх талановитих си
нів та доньки докладає родина Сергія та Антоніни Ви
дишів, яка проживає в селі Курінь. Як і для всіх батьків,
діти- це найбільше їхнє багатство і радість. Заради
їхнього щастя вони готові долати життєві труднощі і

виконання підкорили присутніх, які
дякували юному артисту гучними
оплесками. Відтоді і почалося по
ступове сходження талановитого
вокаліста на мистецький олімп. Під
керівництвом вчителя музики Ми
коли Давиденка він розучував піс
ні, поповнював репертуар, вдо
сконалював здібності. В основному
хлопець виконував твори на патрі
отичну тематику, які підбирав йому
наставник. Не залишається осто
ронь занять сина і мама, яка пра
цює у школі вчителем математи
ки. Вона є першим його слухачем,
зі своєї точки зору дає йому слуш
ні зауваження. Адже досить часто
на шкільні заходи саме вона про
понує вокальні композиції Артему.
t,"'\ ••••.••. --·--·-·#-•". - -- ----

,:



23.05.2020р. Галое Пенсеймів 'я З стор.

пов,домлЕння
про планованудіяльність, яка підлягає

оцінці влливv на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю

«Голд-нафта»
Код ЄДРПОУ 31878917

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄД
РПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - під
приємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від
мовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це від
повідному контролюючому органу і мають відмітку у
паспорті)

Інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку·,-.- впливу на довкілля.

1./нформація про суб'єкта господарювання
Юридична і поштова адреса: 16500,Чернігівська обп.,

м.Бахмач, вул. Даньківський шпях, 62-В. ·
Контактний номер телефону /04635/ 2-13-56;2-12-40,

Факс /04635/ 2-17-37.
(місцезнаходження юридичної особи або місце прова

дження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону).

2. Планована діяльність, іі характеристиУJі, технічні аль-
тернативи.

Планована діяльність, П характеристика.
Планова діяльність передбачає будівництво АЗС з пунк

том сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП
з демонтажем будівель І споруд Існуючої АГЗС за адресою:
м.Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Черні
гівської області на земельній ділянці - 0,5901 га.

На проектованому АЗС передбачається: здійснювати при
йом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, аса
ме: трьох марок бензину -А-92, А-95, А-95 nреміум (П), двох
марок дизельного пального та суміші скрапленого вуглевод
невого газу (СВГ) пропан-бутан. Також передбачено сервіс
не обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням ма
газину з продажу супутніх товарів.

У будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування воді
ів та пасажирів передбачається влаштування торгового за
лу- магазину з продажу супутніх товарів промислової та про
довольчоі груп в розфасованій упаковці та міні-буфету - для
швидкого харчування відвідувачів.

Режим роботи АЗС • цілодобовий, в три зміни. Термін екс
nлуатаціі будинку АЗС з пунктом сервісного обслуговування
водІів та пасажирів - 60 років. Термін експлуатацІі резерву
арів • 40 років.

Технічна альтернатива 1.
Технічною альтернативою 1 передбачається будівництво

АЗС середньо! потужності на 250 заправок на добу нафто
продуктами та 1 ОО заправок на добу СВГ пропан-бутан. 3бе·
рігання бензину і дизельного пвлива передбачено у двох
підземних двостінних металевих резервуарах об'емом
50+55 м~, які поділені на еекцп, 1 т.ч. 5 м'- рваерена секція
для аварійного зливу нафтопродуктІ1. Зберігання скраn/18•
ного вуглеводневого газу nеР-едбачено I одному підземно
му резервуарі об'емом 19,9 м11•

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 може бути будІеництво АЗС се-

- • -У ---• ••. ,.,, , ; - AL..Іn nA.-ЇL.JIUl.t8.• tl\ilt.na nІ,,ІАІ,Н,,ІаU 8 .Cn"°4Пfl8K•

вування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслугову
вання з влаштуванням кафе та магазину з продажу супутніх
товарів. Загальна площа будівлі АЗС-465,0 мз.

Загальна площа ділянки будівництва становить 0,5901 га.
Ділянка мае прямокутну форму в плані.

Річна реалізація палива становить: бензину - 1050м3, диз-
паливо - 1120 мз, СВГ-1400 мз.

Інженерне забезпечення - згідно із технічними умова
ми: водопостачання - централізоване - від міської мережі;
водовідведення господарсько-побутових стоків від будівлі
АЗС - централізоване в міську каналізаційну мережу, водо
відведення стічних вод з місць локальних забруднень нафто
продуктами на очисні споруди стічних вод. Електропоста
чання АЗС - від ЗТП. Пожежогасіння передбачено від двох
існуючих пожежних гідрантів.

Транспортне забезпечення - заїзд з шосе Е101 та виїзд на
вул. Шовковиця.

Кількість тимчасових автостоянок для автомобілів - 19 wт.
Кількість створених робочих місць на об'єкті 19 чоловік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
по забрудненню атмосферного повітря - значен

ня гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюю
чих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

по фунту, поверхневих та підземних водах • відсутність
на них прямого впливу;

по загальних санітарних нормах - санітарні розриви
при забудові міських територій;

по акустичному впливу ··допустимі рівні шуму.
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
містобудівні умови та обмеження для проєктування

об'єкта будівництва;
розмір санітарно-захисної зони;
протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, у зв'язку з тим, що ділянка перебувае

в приватній власності згідно із Витягом з Державного реє
стру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію пра
ва власності. Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усі·
ма зацікавленими організаціями.

7. Необхідна еколого-Інженерна п/дrотов1а І захист тери·
торІl за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування май·

данчиків та влаштування nІд'Ізних доріг і шляхів до об'єкту
будівництва. До початку будівництва проводяться роботи по
демонтажу Існуючих будівель та споруд та земляні роботи.
Згідно Із проектним ріwенням на даній ділянці виконується
11иІмка землі.

Проектні рІwення в період будівн1,11,1т11в та експлуатації бу·
дуть забезпечувати раціональне- еикористання r'рунту та
водних ресурсів, а також Оудуть передбачені захисні те кем
nенсацІйнІ заходи.

Об'~І'ТИ природно-:щпо1Ідноrо фонду, пам'ятки архітекту.
ри, Історії І ІСультури відсутні.

щодо технІчноІ альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальноУ альтернатиои 1:
ДІлянІ'а для розміщення АЗС погоджена 3 усіма ввшкае-

- ---· .:-- •• ; •..••.••• ,..n, ~L..lll'JIW'Г\n1.cтL-.r:ta v пnІАІІАтній власності.

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності. Ділянка для розміщення АЗС погоджена з
усіма зацікавленими організаціями.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої
категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати знач
ний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкіл
ля (зазначити відповідний пункт і частину статті З Закону
Украіни "Про оцінку впливу на довкілля").

Планована діяльність з будівництва автозаправної станції
з автогазозаправним пунктом належить до другої категорії
видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати зна
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкіл
ля згідно із ст.З Закону Украіни "Про оцінку впливу на довкіл
ля" ч.З пункт 4, абзац 2 .

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон
ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного не
гативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачепленихдержав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін
формац/і, що підлягає включенню до зв/ту з оцінки впливу на
довкілля.

Відповідно ст. 6 Закону Украіни "Про оцінку впливу на до-
вкілля".

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

Планована суб'єктом господарювання діяльність може ма
ти значний- вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу
на довкілля відповідно до Закону Украіни "Про оцінку впли
ву на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура,
що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на
довкілля, будь-якої додатково! інформацІТ, яку надає суб'єкт
господарювання, а також Інформації, отриманоі від громад·
ськості під час громадського обговорення, nІд час здійснен
ня nроu.едури оцінки транскордонного впливу, ІнwоТ Інфор-
мацІІ;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку
з оцінки аnливу на довкілля, що враховує результати аналізу,
передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні
про провадження планованоУ діяльності, зазначеного у пунк
ті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки оплиuу на доРкілля уповноважений ор·
rан, виходячи з оцін1<и впливу на дое«ілля планованоТ діяль
ності, визначає допустимість чи обгрунтоеує недоnустимІсть
провадження nланоеаноІ дІяnьності та визначає екологічні
умови П nроеадження.

Забороняеться розпочинати провадження nланованоі ді·
яльності без оцінки впливу на доокІлля та отримання рішен
ня про провадження плансванеї дІяІІW-tості.

Процедура оцінки РПЛИІ'ІУ на довкілля передбачає право І
можливості громадськості для участі у такІй процедурі, зо
крема на стадії 0Ого11орення обсягу дослІдж.енІі> та рі1ня де
талІ3f.ІІJіі Інформації, що пІдлчгве ІІ(Лючсжню до звіту з оцінки
11пt1и11у на довкІпля, а також на стадІf розrляду уnо1r1оваже
ним органом педвнеге 1,уб'~ктrJм господарювання звіту з

j

~
І
)
і



M\JI V oyi,11:11:t\JДMl:ID\JI \J І U.:1.J """'"АІJІО"амv l:t \J,Чl'IUMY ІІІАоІ•мnu•
му резервуарі об'емом 18,9 м3•

Технічна альтернатива 2,
Технічною альтеенатиеею 2 може Оути будівницпщ АЗС се

редньо! потужності з аналогічним обладнанням II комплек
сі з АГЗП з наземним резервуаром зберігання скрапленсго
вуrлеводне8ого газу оО'емом 9,9 м3•

З. Місце проввдпння пленоввно;д/яльffостІ, rвриторіаль•
ні апьтврнаrиви.

Місце провадження пленеввноі діяльності: територіальна
альтернатива 1,

Ділянка, де nttредбачено ОудІвницпщ автоаеправнс! стан
ціІ з а1погазозаправним пунктом енвходмтьея по 11ул, ШОІ·
ковиця, 211 у місті 61пурин, В!!хмацькоrо району, Чернігів
сько! області, Проектоааний АЗС розпщJ011аний на 11иJsдІ з
міста і примикав до маrі,пральноі вулиці (европейс1окий !!ІІ·
тошпяк Е101), тому будіеництво автозаправного комплексу з
аrномобільним rа:щзапра11ним пун"том буде економічно до
ціл1оним дnІ'І 11ласникІ11 А:ЗС та зручним м1сщем розпзщуван
НR для власників транРnортн1-1х засаGі11, ЯІ'і обслуговув~tти
муп,Gя на АЗС.

Площа земет,ноf .ДіЛЯНІ'И 0,Р901 га ЗНQХQДИТІ>РfІ у 1111ас
НРРТі ТО6 •Голд-наqна•, згідно із еитRгом з Держа11ноrо
реєстру речових прав на НІ:ІРУХОМе майно про реестрашю
права власності 11ід 2fi,Q3.201!1p" інд,кРний номеf) 11итяrу
160776433, Кадвстрщ1ий НРМОР 7420310~00:00:004:0467, Ці·
льове призначення земе111:,ноі ділянки - «Дflfl розміщення та
е1<сплvатаціJ будіоелв і споруд аетомобільного транспорту та
ДОРОЖНІ/ОГО господарства»,

санпврно-авхасне gQH!! д/JR двного об'єкту становить
50м, та 11итримуєт1~ся ПР віднощеннtо до жип1рво-rромад·
ської забудо1т, Від1пан1, 11ід проектовано! АЗС до найближ
чої )І(ит11овоІ забудови становить понад 60 м,

Місце пр~:тадJІЩННЯ планованої дія111оності: територіа111,на
аЛЬПІРНІПИРа 2,

Не роагпядаеться, у зв'язку з тим, що діІІfІНІса nЕІрtа/$ува1:1
1:1 приватній влаоносп згідно із Витягом з ДЕІржаІЗного реє
стру рЕ1чо13их прав на неру~оме майно пgр рЕІ~,;страці/Q пра
аавласнссп, Д111ян1<а.дт1_розміщеннSІ АЗС погоджвиа з vс1ма
ЗЗЦІІ<ІЗВЛВНИМИ ОРП!НІЗЗЦІfІМИ,

4, ОоціаПt>НО•ВІ<QНРМі'ІНИ/1 ІЮПИfJ ппанованоїАіІІ11t,ності.
СоціаЛІ>НО•ВІ(QНОМіЧНИЙ Bfl/JИQ очіку1т,ся позитивний, В

зв'яз~<у з н1:1дс1нням послуг по заnр~з1:1ці а1:1тоІ'J1обілів якісним
Пс!ЛІ>НИМ, СТІІОР/ЗННЯМ додапФІІИХ робочих МІСЦІ, для м1сце
вих жителів, збіл1;~щенням надходжен~, у місцевий та держав
ний бюджет, роз1:111то1< інФr~:Jструктури міста при дотриманні
ВКОЛОПЧНИ)( та овнггарно-ппеннних норм,пи1:111:1.

5, Запт1>ні технічні характвщ1стик11, у TQf.fy чнсп! па
рамвтр11 поянояено! діяш,ності (ПЩУЖНЇ()Тt,, АРВЖИНіl, ппо
ща, ІJ6()FІГяпровнпція« TQщoJ,

Дортавк1:1 пального здіЙСНІОІІап1меться автотрвнспортом.
Злив палива з автоцистерн передбачено 1<різ1~ гермет111'1Ні
зJJи1:1ні щ11идкороз·ємні МУФТИ ТІі с;пеціа111оні Ф1111отри, Rl(i аапо
бігають попаданню механічни1< суміще'1 в резервуаf).

Sбf!ріrання бенз11~у і д111;3еf1~J:!ОГО паливц передб1:1чено в
2-х тдземн111х двост1нних сещ1иних мет1:1пе11их резе,-туар1:1х
rщг1:1п1оним оtі'ємом 100 мз. Резер11у1:1ри оtіладнані ,::истемоІQ
по11ерненнR пс1рі11 нафтопродуктіа лри іх ~аповнен~і, ди
кальною ІіРМІЗТVРОІО З І</JІІПііННОЮ 1,и,пемоІQ, Т0І<НІЧНИМИ
nрvщ_троями для З~:JЛОРіr11ння переповнення єм1Со1,тей при
ЗЛИІІІ нафщг,рQДVІ{ТІІІ,

3беріr11ння 1,~р1:1ппеного 11vrпе130.цн1:111ого газу nередбаче-
110 1:1 OfHOMY тдземномv мета11евому ре:}ерауар1 оІ5'~,;~,тм
19,9м.

Для заправлення а1помоtііnі11 нафщпродун1:1ми nщ:>едfіа,
чено 4 ДВРІ:)'(ОРРННі)( па11и110-роздав<1f1І>НИХ /ФЛОНОJ(. (ПРК).

~VдІІІ/111 A3Q ~ ЛVНІ{ТQМ 1,ер11і1,ноrо QQP/IVП!IIV/illHHfl JЩ,UЇ/і
тв Л/іGа»1иріа ЗІІПРQf\І'ТОІІІІНІі РДНІЩОВІІРІ<ОРQІQ, ПРЯМОІ<VТНQІО
11 ПJJІ:ІНІ PP~MIPQM НІ,70м )( ~4,fІм, ПУНІ'Т 1,epQiGHQГQ OQQ/JYГP-

щодо'техн1чноf альтёрнативи 2:
АналоrІчні технічній альтернативі 1
щодо територІально111л1отер1-щтиви 1:
Ділянкг для розміщеннR АЗС ПРГРджена з усіма вашкве

пеними організаціями 1'11 знаходиться у приватній власності.
Забе3fІtчуеться евоечасний вивіз смігтя :srІдно Із договором
з ме!ою nопе~мженнfІ забруд'18ння та для захисту плано
вано1 пtриторІі.

щодо rеритщ:~іал1:1но1 альтернативи 2:
Нt ро3rпядщпься, у з1:1'язку з тим. що ділян1<а переСіvває

в приватній влеенссп згідно Із ВитяrQм з Д1:1ржа11ного ре(:)·
РТРУ речових пра11 на нерухоме мвйне лро рвестрешю пра·
1щ власності. Ділянка для резміщfІННfІ д~С погоджена ~ усі,
ма заціка!fnеними арrані~ацІями,

8, Сфера, джер(:ІШІ та види МОJКЛИВDГО ВПЛИЕ1У Hftдсткіппя:
щодо технічно! ал11rернативи 1:
Д11<ерепами ПQТеtщійноrо ІІПЛИВУ ПНР~КТОВдНОГР А:3С на

до111<іпля ~: технолопчне об11аднання АЗС - ди"ап1,н1 клапани
під~1:1.мних р1:1.зервуарІ11 для зОеріrаннfІ нафтопрод.у1пі111 ~а
пра11ний майданчи1< (nа11иворозда11ал1оні колрн1<и), тf1хноло"
rічні процеси з дгзn (~пивна струбцина, :запобіжний 1<11ат1н
на резереуарі зберіrаннfІ СВГ, авпрввна wтрубцина гавових
колонок, проду11ні свічки насо1,v), викІ-'Іди при роt)оті р1:1з1:1р11•
ного 11и~ел1,генер1пора (на в11nадо1< 11ідІ</JІОЧення 1:1леІ{тро,
1:1нерrі1), аетотран1торт, 11кий мане1:1ру1:1 геригоріею А~С,

Корот1<а )(/lрактеристика ІmЛІ-'ІІ:ІіВ при t)уді1:1ницт1:1і га екс
n11уатаціі об'~,;ктv:

на геот~rічн1:1 середовище - МО)І(/JИІІР н1:1~н1:1чний, тимча
со1:1ий:

на noitiTPRHl:I с;ередовище - викиди парі1:1 &ензІ-'ІНУ, еугле
водні11 фр111<ції С12·С19, оксиду аvrлвцю, .qІо1<сиду азоту, діо
ксиду с;1_рки, банq(а)пірену, m:tpi1:1 пропан-бутану; _

на ІСmмат та м11Сро1<111мат - мо)І(nиво незначнии, тимчасо
аий;

на 1:1одне с;ерє1довище - утворення roc.noд1:1pc1,1<11x, по1$у
тових та (JЛивови" сщків;

. на тtа1<ногенне середо11ищЕІ - 11ід~;утній, частин1:1 сп~:>руд
fllД/JRГ/lIOTl;i ДЕІМОнщжу;

на соціап1:1не серЕІдовище - в11вчщп1,с;~ чер1щ мех1тізм пу
блікації в ЗМІ тв rромадс;~,,-:их обrо11орен1с~;

на росnинний та тааринний свіг - на р,щлинний ~::1:1іт -
1:1п11ив 1:1ідсутній, зе111ті нарадження І-Jа ді1111нці аІдсутні, за
по1:1ідні о_б'~ти а зоні 1:1nn11ay відсут_ні, 4інних насщJжен1о tJ.a
тер11тор11 не 11ия1щен9; на тваринни11 QІІІТ - 11пл1111 в1дсутн1и.
Шnяхи міграції т1:1арин та птахі1:1 відсутні;

на rPYHT - незна>Jним Д)!(ер1:111ом з11бруднення мо*е стати
1$удівепьне сміпfІ та па11и11но-масп1111,ні матері,ти 1:1ід робо
ти буді11е111>них механі~мів. ~ мето,о запобіг.анн!! нагативнсго
1:1nпи1:1У на гр~нт пр.оє"том передGача~пься .оснащення n110-
щадки 1<онтеинврам11 для побутових і РУдіве11ьних аідходів і
вивезенна іх на по11ітн побутових відходів. При eІCi:;nnv.iтaцii
об'е;1<ту вппиа мо}1ч1ивий у 1:1иnад1<у вваріі.

щодо п1хн1чнщ а111~щрнативи :;l:
Аналогічні тt1хнічній а111отерІ"fати11і 1
щqдо терищріа!11оноі альтернативи 1:
Сфера, Д)І(Вреп.а та ІІИДИ МО)І(ЛИQОГQ ВП/ІИВУ на ДQIIKifJ/JR

МО)І(1Jи11і ,-щ пзриторіі 11еденн11 rосnодарс1,ко1 діRЛІ>НQСТі за
ёдресо~о: _м_,І:іатvР.Иf!~ цуп .. ШоаІФ11иц11, :;la, Ба.хм1щ1,1<ого ра
иону, ЧерНІГІQСЬІ(QJ ооласт].

GaнirapнQ-З/:IXl,fCHa ~QH/:1 Д/11! даного Q~'Є!'TV QЩНОІ:ІИП~
!Щ ,,., та І:ІИТРИМ.УЄТІ,СІj ПQ QіДНQШВ.ННІQ др ЖИТ/JQ/Щ-ГрQМ8А
СRІ(QЇ_~аt$удови. ~ИІ<И№! від ЛРQЄ~Т,УІО'fРГР ~;3q, рівні щvмv, QІ
Qf.!8411, у111,траЗІіУ.І'У, 13/J~І'JfЩМQГНІТНИХ т~ )ОН,І~VІQЧИІ( QИЛJЩ
МІНІОВі:ІН/;, Н/1 меж, ~зз нв. пере1tищуІQТ/;, ППf;НІ'fНІ НQРМІНИІІИ,

f>,S'єкт~ r,PИPOAHQ-~aфJІti~I HQГQ фQНду, пам'ІІТІСИ архіmІ'тvри, 1~;тор11 І І'Vm~тvри ІІІАQVТН ,
иwдо ТЕІритqріа11/;,НQJ ап1~п~рн1пиаи 2:
Не PQ~~Qf!Д/:IЄT/;,QЯ, V ~Q'tt•кv ~ тим, ЩQ діЛІ!НІ{/:1 пв.р~~VНІ:Іf\

І:\ nрИQІПНІИ ІіІ1асіНОСТІ (JГІдн,t ,~ Рttтятм ~ Дв.рЖІJQН~ГР

можііиііаёті громадс~коёr1,для учаёrїу ·такГА-процед~,.р1~зо~
крЕtма на стадІ1 Q(5rрвореннR обсягу дос11іджен1;, та рівня де·
талізецІf ІнформацІІ, ЩО підЛЯГf,МІ ІКЛЮченнІО ДО звіrу 3 (ЩіНКИ
вn11иву на доРкіпля, а також на ствдІІ розrпяду уnоеtіовеже
ним органом поданого суб'єктом господарювання звіту 3
РЦіНІ(И ІІПЛИВУ на ДQІІКіЛЛfІ,на стадІ1 громадеькоге 0Оrо11орення з11іту з Рцінки вплиру
на ДОІІКіЛfІfІ протягом щонайМЕJНІJ,/1 26 pQ(SQЧИX дні• ГР()М8Д•
еькееп надаетьея можли11іст1о надавати будь-які аоуваження
І nроnозиціі ДQ з11Іту з оцінки впливу на до11кілля та планова,
НРІ ДІRЛЬНОСТі, а fQl(p)I( ввяти УЧQСТЬ у ГрОМ8ДСЬІ(ИХ С/1УХ8Н•
HRX, Детальніще про процедуру громадського о(kQtЮрення

іту ~ оцінки впливу на дo1:1кinnfl буде поРідРмлено в оголе
шенн1 про Л(.)ЧІ:ІТОІ{ ГРQМQДQІ,КОГР обrоворІJННfІ,

13, ГpQMIJ,llCIJ/(IJ ()~Г()ВРРJJННЯ обсягу ,ЦОСІІІАЖІJНр ТД рів
ня Atmml:JllUІl інформfІціУ, що пІдляг11е sклюІf~нню до !llllтy ~
ацінки ВППИІ!Уна А(JВКіЛЛІf,

ПрQТЯГРМ 20 р~бочих ДНЇР з ДНЯ оnрИ!ІІQДН6ННЯ ЦІ>ОГО ПР•
ІІіДОМ/11:!ННfІ н~ рфІційному аеб-сайті УПОІІНР!ІаЖf!НОГР upra•
ну ГРОМ/ЗДСІ,І(ІСТІ> ма~ ПР81:10 НІЗдати YflOIIHQBl:l)l(qHQMY ОРГ!!•
ну, зазначеному у пунпІ 15 ц~ого nо11ідомленнfІ, заv11а:uння
і nролозиціІ до плано1111ноі ді11111оно~::ті, обРяrу д0Gліджен1о та
Pif!Hfl детапІз1щіІ ІнФ,тм,~цjj, ЩО ПІДІ1fІГQе 61СІ1ІОЧІІННІQ ДQ звіту
а ОЦІНІ{И !:!ПЛИВУ. НІ! ДОВІ<іnля,

НадаІОЧИ такІ звува)І(еннfІ і пропозиціІ, 11"ажіть р1:1естрацій•
ний номер РПJ')<ІІІИ npo оцінку вплиру на довкілля планованої
дІRл1он1>РТі в единРму ре1::стрІ з оціНІ(И аппи11у на дов"іпля (за
~нач,аний на nерщій сторінці цього повідомлення). Це зн11чно
1:тр~:>стит1:1 проц1:1с рf!естраціі та розгл11ду ващиІС-~аvва»с1:1н1о і
пропозицій,

V разі отримання ПtІ{ИХ зауваІІ'f!НІ> І пропоз11цій rрq~1:1д
Р1>1Фсті аони будут1о рРзміщені II Єдиному р1:1єстрі ~ оцін·
ки 1юлиаv Н/3 до1-1кілпя та передані ~:;уб'~кту господарІQ11ання
(протягом тр~х роІ$Рчи.-: дн111 з дНR іх отримання). е>,щби, що
Н/ЗД/ЗІОТ~ ЗIIYlll:l)l(flHHfl і ПР-ОrJРЗИЦІї, СВОЇМ підписом засвідЧУ•
ІQТ~ РІІОІО ::!ГОДУ на обfкjбІ(у j)( ПfІРСРНаЛІ>НИХ даних. Суб'єкт
rосподарІОІІ/:ІННІ! під ч.аG пІдГОТОQКИ ~І:ІіТV з ОЦіНІ{И впливу на
ДОf:ІІ{і/11111 зобQІІ'fІ:3/:ІНИй 11рдІ'у1:1ати ловні,то, 1:1р1:1~у1:1ати част
ково або 0!$І'рунто11ано від1111лити зQу1:1а)!(ення І пропо~ицІї
rноммс;ьІ'РСтІ, надані у працесі грома.дс;1>1<ого обrо1:1орення
Qбсягу доспІд)!(Е!НІ> та р11:1н11 дет1:1лІзаціі 1нформаціі, що nlдnя
rafi ВІСЛІQЧеННІР ДО звіту З оцінки І:ІПЛИІІУ Н/3 ДОQІ<іЛ/111, Дета111о
на інформація про це І:ІІ(J1JОчаєт1~ся до ,тіту з оцінки 1:1плиау
Н/3 ДОІЗКІІ1Лf1.

14, Ріщвння npP ПPDBPIP/<BHHff планованrйАіFІПІ>Н()СТі,
13ідповідно до за~<онодавствІЗ ріщеннпм про nро11<1д)І(ення

даноJлпановІЗноідіR111оностібvде
До~1:1і11 на ІІИІ<ОНІЗННR будіве11ьних робіт
зrі,qно і~ С!ІПТЕІІО з7 За"онv У"раїни qПро рt!rулtовання міс

тобVJlJИНQІ 1щтьност1»
~вид рішення відповідно р.о частини лврщої етапі 11
3/іІ<ОНУ УІ'раіни "Про QЦІНІ<V Qf111ИІІУ на ДОВКіJJЛЯ")

ЩО QИД,ЩТІ!СЯ
е )1(/ЩHQIQ ІЗРХіте1<ТVРНQ•бУдІвеm,нОІР іНСЛfі!І<Ціf:ІО VI< аJни

ОРГІЗН, P,Q ПОІІНРЦ8)!(8НІ, QГQ на11ежи R прийНfІТТfІ
ТІЗІ(ОГР рjµщнн11)

1ti, Усі ЗдУf1д)І(ВННЯ і ПРРПРІ:lИ/4ЇЇгромаАQМЩСТ/А.О nnaHQ/3ft
нqї .q/.flfl/>HfJ(?Ti, (Jб()f/ГУl!fJC!liAЖBHI> ТІt pilfHf/ АІПІМі~І:Щіf Інф(Jр
мщш, ЩQ П/АЛf/ГдfJ fll'ЛIPlffЩH/Q АО ЗfJ/TY <І QЦ/НІ'И flПl/lofBY fЩ
/ЩВКіf/ЛF/, HBQбXiAHfJ наµQИШJТИАР

департаменту еюлоrіі m пр11рРдн111< pecypi:;ia
4'ерніrіисЇікqї обласн~:Jі ДвржаинQі адмініира~;

наИменvваннн vni:i . . . . .....

І.,
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ПOBIAOMAEftftЯ ПРО OПPИAIOAffEftftЯ

пов1.аомnе1111я
ПРО пnанова1-1~, аІяnьнІсть. яка nlanяraE oulнul

Товариство з обмеженою вІдповІдаnьнІ
стю «Голд-нафта»

Код ЄДРПОУ 31878917
(повне найменування юридичної особи,

код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи - підприємця, •
Ідентифікаційний код або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера обліко
вої картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролю
ючому органу І мають відмітку у паспорті)
інформує про намІр провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. ІнФоDмаuІя ПDО а,&'t:кта rосnо.аа
Dювання

Юридична і поштова адреса: 16500,Чер
нігівська обл., м. Бахмач, вул. даньківський
шлях, 62-В

Контактний номер телефону /04635/
2-13-56;2-12-40, Факс /04635/ 2-17-37

(місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної осо
би - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Пnанована .аІяnьнІсть, П хаDакте
Dnстnка, технІчнІ аnьтеDнатnвn.

Планована діяльність, її характеристика.
Планова діяльність передбачає будівниц

тво АЗС з пунктом сервісного обслугову
вання водіїв І пасажирів та АГЗП з демон
тажем будівель і споруд Існуючої АГЗС за
адресою: м.Батурин, вул. Шовковиця, 2а,
Бахмацького району, Чернігівської області
на земеm.ній дІлянцІ - 0,5901 га.

На проектованому АЗС передбачається:
здійснювати прийом, зберігання І відпуск
пального для автотранспорту, а саме: трьох
марок бензину -А-92, А-95, А-95 преміум
(П), двох марок дизельного пального та
суміші скрапленого вуглеводневого газу
(СВГ) пропан-бутан. Також передбачено
сервісне обслуговування водіїв та пасажи
рів з влаштуванням магазину з продажу
супутніх товарів.

В будівлі АЗС з пунктом сервісного
обслуговування водіїв та пасажирів пе
редбачається влаштування торгового залу
- магазину з продажу супутніх товарів
промислової та продовольчої груп в роз
фасованій упаковці та міні-буфету - для
швидкого харчування відвідувачів.

Режим роботи АЗС - цілодобовий, в три
зміни. Термін ексмуатацІі будинку АЗС з
пунктом сервісного обслуговування водіїв
та пасажирів - 60 років. Термін ексмуатації
резервуарів - 40 років.

Технічна альтернатива 1.
Технічною альтернативою 1 передбача

ється будівництво АЗС середньої потужності
на 250 заправок на добу нафтопродуктами
та 100 заправок на добу СВГ пропан-бутан.
Зберігання бензину і дизельного палива
передбачено у двох підземних двостінних
металевих резервуарах об'ємом 50+55 мз,
якІ поділені на секції, в т.ч. 5 м3- резервна
секція для аварійного зливу нафтопродук
тів. Зберігання скрапленого вуглеводневого
газу передбачено в одному підземному
резервуарі об'ємом 19,9 мз.

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 може бути

будівництво АЗС середньої потужності з
аналогічним обладнанням в комплексі з
АГЗП з наземним резервуаром зберігання
скраменого вуглеводневого газу об'ємом
9,9 мЗ.

з. MlcLie nDовааження пnанованоі
.аІяnьностІ, теDnтоDІаnьнІ аnьтеDнатnвn.

Місце провадження планованої діяльно-

сті: територіальна альтернатива 1.
Ділянка, де передбачено будівництво

автозаправної станції з автогазозаправним
пунктом знаходиться по вул. Шовковиця,
2а у місті Батурин, Бахмацького району,
Чернігівської області. Проектований АЗС
розташований на виїзді з міста і примикає
до магістральної вулиці (європейський
автошлях Е101), тому будівництво авто
заправного комплексу з автомобільним
газозаправним пунктом буде економічно
доцільним для власників АЗС та зручним
місцем розташування для власників тран
спортних васобів, які обслуговуватимуться
на АЗС.

Площа земельної ділянки 0,5901 га зна
ходиться у власності ТОВ «Голд-нафта»,
згідно з Витягу з Державного реєстру речо
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності вІд 25.03.ЗО19р., індексний
номер витягу 160776433. Кадастровий
номер 7420310300:00:004:0467. Цільове
призначення земельної ділянки - «для роз
міщення та експлуатації будівель І споруд
автомобільного транспорту та дорожнього
господарства».

Санітарно-захисна зона для даного
об'єкту становить 50 м, та витримується
по відношенню до житлово-громадської
забудови. Відстань від проектованої АЗС до
найближчої житлової забудови становить
понад 60 м.

Місце провадження манованої діяльно
сті: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, у зв'язку з тим, що
ділянка перебуває в приватній власності
згідно з Витягу з Державного реєстру речо
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності. Ділянка для розміщення
АЗС погоджена з усіма зацікавленими
організаціями.

11. СоuІаnьно-економІчнnn вnnnв пnа
нованоі .аІяnьностІ

Соціально-економічний вплив очікується
позитивний, в зв'язку з наданням послуг
по заправці автомобілів якісним пальним,
створенням додаткових робочих місць для
місцевих жителів, збільшенням надхо
джень у місцевий та державний бюджет,
розвиток Інфраструктури мІста при дотри
манні екологічних та санІтарно-rіrієнічних
нормативів.

5. ЗаrаnьнІ технІчнІ xaDaктeDncтnкn.
i, том~, чncnl naDaмeтon nnанованоі .аІ·
яnьностІ (nот~,жнІсть, .аовжnна, nnowa,
о&сяr вnDо&нnuтва тоwо)

Доставка пального здійснюватиметься
автотранспортом. Злив палива з авто
цистерн передбачено крізь герметичні
зливні швидкороз'ємнІ муфти та спеціальні
фільтри, якІ запобігають попаданню меха
нічних сумішей в резервуар.

Зберігання бензину І дизельного палива
передбачено в 2-х підземних двостІнних
секційних металевих резервуарах загаль
ним об'ємом 100 мЗ:f'езервуари обладнані
системою повернення парів нафтопродуктів
при їх заповненні, дихальною арматурою з
клапанною системою, технічними пристроя
ми для запобігання переповнення ємкостей
при зливі нафтопродуктів.

Зберігання скрапленого вуглеводневого
газу передбачено в одному підземному
металевому резервуарі об'ємом 19,9 мз.

Для заправлення автомобілів нафто
продуктами передбачено 4 двосторонніх
паливо-роздавальних колонок (ПРК).

Будівля АЗС з пунктом сервісного об
слуговування водіїв та пасажирів запро
ектована одноповерховою, прямокутною
в плані розміром 18,70м х 24,8м. Пункт

,С •

сервісного обІmуговувІfМ'tя водіїв та паса
жирів передбачає сферу обслуговування з
влаштуванням кафе та магазину з продажу
супутніх товарів. Загальна площа будівлі
АЗС - 465,0 м3.

Загальна площа ділянки будівництва
становить 0,5901 га. Ділянка має прямокутну
форму в плані. ,

Річна реалізація палива становить: бен
зину - 1050м3, дизпаливо - 1120 мз, свr-
1400 мз.

Інженерне забезпечення - згідно техніч
них умов: водопостачання - централізова
не - від міської мережі; водовідведення
господарсько-побутових стоків від будівлі
АЗС - централізоване в міську каналізаційну
мережу, водовідведення стічних вод з мІсць
локальних забруднень нафтопродуктами
на очисні споруди стічних вод. Електро
постачання АЗС - від ЗТП. Пожежогасіння
передбачено від двох Існуючих пожежних
гідрантів.

Транспортне забезпечення - заїзд з шосе
Е101 та виїзд на вул. Шовковиця.

Кількість тимчасових автостоянок для
автомобілів - 19 шт.

Кількість створених робочих місць на
об'єкті 19 чоловік.

6. І!коnоrІчнІ та ІнwІ о&меження пnа
нованоТ .аІяnьностІ за аnьтеDнатnвамn:

щодо технічної альтернативи 1:
- по забрудненню атмосферного пові

тря - значення гранично допустимих кон
центрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі населених пунктів;

- по fрунту, поверхневим та підземним
водам - відсутність на них прямого вмиву;

- no загальним санітарним нормам -
санІтарнІ розриви при забудові міських
територій;

- по акустичному впливу - допусти~!
рІвні шуму.

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
- містобудівні умови та обмеження для

проектування об'єкта будівництва;
- розмір санітарно-захисної зони;
- протипожежні розриви між будівлями

та спорудами;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, у зв'язку з тим, що

ділянка перебуває в приватній власності
зrІдно з Витягу з Державного реєстру речо
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності. Ділянка для розміщення
АЗС погоджена з усіма зацікавленими
організаціями.

7. Нео&хІ.ана екоnоrо-ІнженеDна
пІ.аrотовка І захnст теDnТОРІІ за аnьтер
натnвамn:

щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає

манування майданчиків та влаштування
під'їзних доріг і шляхів до об'єкту будівниц
тва. До початку будівництва проводяться
роботи по демонтажу існуючих будівель
та споруд та земляні роботи. Згідно проек
тного рішення на даній ділянці виконупься
виїмка землі,'

Проектні рішення в період будівництва
та експлуатації будуть забезпечувати ра
ціональне використання fрунту та водних
ресурсів, а також будуть передбачені за
хисні та компенсаційні заходи.

Об'єкти природно-заповідного фонду,
пам'ятки архітектури, історії і культури
відсутні.

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка для розміщення АЗС погоджена

з усіма зацікавленими організаціями та
знаходиться у приватній власності. Забез-•
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nечуєtься сІ!МtчасниІНивіз сміття згідно
договорів з метою попередження забруд
нення та дnя захисту планованої території.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, у зв'язку з тим, що

ділянка перебуває в приватній власності
згідно з Витягу з Державного реєстру речо
вих прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності. Ділянка дnя розміщення
АЗС погоджена з усіма зацікавленими
організаціями.

8. СФеРа, .ажереnа та вnan можnnвоrо
вnnnІW на аовкІnnя:

щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами потенційного впливу про

ектованого АЗС на довкілля є: техноло
гічне обладнання АЗС - дихальні клапани
підземних резервуарів дnя зберігання
нафтопродуктів, заправний майданчик
(nаливороздавальні колонки),технологічні
процеси з АГЗП (зливна струбцина, запо
біжний клапан на резервуарі зберігання
СВГ, заправна струбцина газових колонок,
продувні свічки насосу), викиди при роботі
резервного дизельгенератора (на випадок
відключення електроенергії), автотранспорт
який маневрує територією АЗС.

Коротка характеристика впливів при бу
дівництві та експлуатації об'єкту:

- на геологічне середовище - можливо
незначний, тимчасовий;

- на повітряне середовище - викиди па
рів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19 ,
оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду
сірки, бенз(а)nірену, nарІв пропан-бутану;

- на клімат та мікроклімат - можливо
незначний, тимчасовий;

- на водне середовище - утворення гос
подарських, побутових та зливових стоків;

- на техногенне середовище - відсутній,
часrина (nоруд nІдnягають демонтажу;

- на соціальне середовище - вивчається
через механізм публікації в ЗМІ та громад
ських обговорень;

- на рослинний та тваринний світ - на
рослинний світ - вплив відсутній, зелені
насадження на ділянці відсутні, заповід
ні об'єкти в зоні впливу відсутні, цінних
насаджень на території не виявлено; на
тваринний світ - вплив відсутній. Шляхи
міграції тварин та птахів відсутні;

- на rрунт - незначним джерелом за
бруднення може стати будівельне сміття
та паливно-мастильні матеріали від роботи
будівельних механізмів. 3 метою запобі
гання негативного впливу на грунт проек
том передбачається оснащення площадки
контейнерами дnя побутових і будівельних
відходів і вивезення їх на полігон побутових
відходів. При експлуатації об'єкту вплив
можливий у випадку аварії.

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого

впливу на довкілля можливі на терито
рії ведення господарської діяльності за
адресою: м.Батурин, вул. Шовковиця, 2а,
Бахмацького району, Чернігівської області.

Санітарно-захисна зона дnя даного об'єк
ту становить 50 м, та витримується по відно

. wенню до житлово-громадської забудови.
Викиди від nроектуючоrо АЗС, рівні wуму,
вібрації, ультразвуку, електромагнітних та
Іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ не
перевищують гігієнічні нормативи.

Об'єкти природно-заповідного фонду,
пам'ятки архітектури, історії і культури
відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, у зв'язку з тим, що

ділянка перебуває в приватній власності
згідно з В!'тяrу з Державного реєстру речо
вих прав·на нерухоме майно про реєстрацію

права власності. Ділянка дnя розміщення
АЗС погоджена з усіма зацікавленими
організаціями.

9. НаnежнІсn» пnанованот аІяnьнос:тІ
ао nepwoT чn aDt1roJ катеrорІJ вnаІв
аІяnьнос:тІ та оІJ'єктІв. якІ можvrь маm
значнnn впnnв на аовкІnnя та пІ.аnяrа
ІОТЬ oulнul вnnnІW на аовкІnnя (изначn
m вІаповІанnn ПtІНКТ І чаtmнtІ ааттІ З
Законt1 УкDаУнn "ПРО oulнio, вnnnІW на
аовкІnnя")

Планована діяльність з будівництва ав
тозаправної станції з автогазозаправним
пунктом належить до другої категорії
видів планованої діяльності та об'єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці вмив,r. на довкілля згідно
із ст.З Закону України Про оцінку впливу
на довкілля" ч.3 пункт 4, абзац 2 •

10. НаявнІсn» пІааав аnя sаІnснення
оuІнкn ТРанскораонноrо вnnnІW на ао
вкІnnя (в томі' чncnl наявнІсn» значноrо
неrаmвноrо ТDанскоDаонноrо вnnnD на
аовкІnnя та nepenlк аеDжав. аовкІnnя
якnх може за:sнаm значноrо неrаmвно
rо ТDанскомонноrо вnnn•(зачепnенnх
аержав)

Підстави дnя здійснення оцінки транскор
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Пnанованnn оІJсяr аосn\.ажень та
РІвень аетаnІзаuІУ ІнФоDмаІІІJ, шо nl.anя
гає вкn~оченн~о ао звІтtІ :s оuІнкn вnnnІW
на аовкІnnя

Відповідно ст. 6 Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля".

12. ПРОUеОІ'РІІ оuІнкn вnnn• на ао
вкІnnя та можnnвос:тІ аnя :~,час:тІ в нІn
rDОмааськос:тІ

Планована суб'єктом господарювання
діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, nІдnягає оцінці вnливУ. на
довкілля відповідно до Закону України ' Про
оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу
на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання
звіту з оцінки вмиву на довкілля;

проведення громадського обговорення
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту
з оцінки впливу на довкілля. будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб'єкт
господарювання, а також інформації.
отриманої від громадськості під час гро
мадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного вмиву.
інwої інформації;

надання уповноваженим органом моти
вованого висновку з оцінки впливу на до
вкілля, що враховує результати аналізу. пе
редбаченого абзацом п'ятим цьоrо пункту;

врахування висновку з оцінки вмиву на
довкілля у рішенні про провадження пла
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкімя
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльно
сті, визначає допустимість чи обrрунтовує
недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її
провадження. ·•

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки вмиву на
довкілля та отримання рішення про прова
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки вмиву на довкілля пе
редбачає право і можливості громадськості
дnя участі у такій процедурі, зокрема на
стадії обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації. що nІдnяrає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду упов
новаженим органом поданого суб'єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на

довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля протягом що
найменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяль
ності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в
оrолоwеннІ про початок громадського
обговорення.

13. ГРомааське оІJrоворення оІJсяn,
аосnІажень та РІвня аетаnІзаuІJ ІнФоD
маІІІі, wo nlanяrilE вкnюченню ао звт
:, оuІнкn вnnnu на аовкІnnя

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд
нення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громад
ськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і пропозиції до
манованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що під
лягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкімя.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції,
вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої ді
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкімя (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваwих заува
жень І пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть роз
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля та передані суб'єкту госпо
дарювання (протягом трьох робочих днів
з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом
засвідчують свою зrоду на обробку їх пер
сональних даних. Суб'єкт господарювання
під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов'язаний врахувати повні
стю, врахувати частково або обrрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції гро
мадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації Інформації, що nІдnяrає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна Інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля

1Ч. РІwення nDo ПDОВіІОЖення пnано
ваноі аІяnьнос:тІ

Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяль
ності буде Дозвіл на виконання будівельних
робіт згідно статті 37 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»

(вид рішення відповідно до частини пер
шої статті 11 Закону України "Про оцінку
вмиву на довкілля")

що видається Державною архітектур
но-будівельною інспекцією України

(орrан, до повноважень якого належить
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громад
ськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що nІдnяrає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної Державної
адміністрації

(найменування уповноваженого органу,
14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14

E-maii: deko_post@cg.gov.ua
поштова адреса, електронна адреса,
теn./факс (0462) 67-48-72, тел.: (0462)

67-79-14
Контактна особа - Ганжа Валентина

Юріївна
;-i ::! ~~р-::,,1 ~
'-\ ,-1 і \ - -...11 • l,. . і1

~ ~ ~ = ' i -, -~~ .. .:
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Україна
ТОВ "Голд -Нафта"

Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Даньківський щлях ,62-В
Тел.(04635) 21356; 21240

gold.nafta@gmail.com
Р/р UA683808050000026006704210724 в« Райффайзен Банк "Аваль"

МФО 353348, ОКПО 31878917

АКТ

м.Бахмач О 1.06.2020р.

Комісія , в складі : директора ТОВ « Голд - нафта « Правило Олександра
Миколайовича, заступника директора ТОВ » Голд - нафта « Бахмач Михайла
Степановича, головного бухгалтера ТОВ « Голд - нафта « Дорош Людмили
Олександрівни склали даний акт про те , що 01 червня 2020 року в
адміністративному приміщенні ТОВ « Голд - нафта « , яка знаходиться за
адресою м. Бахмач, вул. Даньківський шлях, 62-В на дошці оголошень
розміщено повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля на шести аркушах.

f
Директор ТОВ« Г О.М. Правило

.С. Бахмач

..



'ІД Пафта"
ТОВ ''Бахмач Uафтосервіс"
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Дошка оголошень
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"иІl.ш,, іUИІШ снfш4о - ІJU'/ш,им4' Іюjюга cmfuN-rиol"

20 шахістів зголосилися прийняти участь у грі, що зміц
нює пам'ять, розвиває мозок, логіку та увагу. Адже відо
мо, що заняття шахами удосконалює такі риси характеру
як організованість, цілеспрямованість, та витривалість.

За словами судді змагань, призера обласних змагань
з wахів Анатолія Маркова, усі без винятку учасники

~ турніру продемонстрували достойний шаховий рівень
та хорошу гру.

( ПP0408ЖEftflЯ flA СТОРГ)

-~::::.:·..~:an-G~-.._ .;:~т:.-:~ьw~.
..:_ - м•11100 СіроІІАера мКо66 1100 .•••
·~11~,1~:.,;мw.

ТеА.: {088) 247-87-88.



1'31 ВІ~ 18 с

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазнача
ється суб'єктом господарювання}

№ 20205295865-
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на

довкілля планованої д1яльності}

огопошеиня
про початок rРОмааськоrо оІSrоворен
ня звІn, з оuІнкn вnnnвJІ на аовкІnnя

Повідомляємо про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.

1. Пnанована аІяnьнІсть
Будівництво АЗС з пунктом сервісного обслуговуван

ня водіїв і пасажирів т_а__АГЗП з демонтажем будівель
і споруд існуючої дгзс за адресою: м, Батурин. 11.ур.
Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської об
ласті на земельній ділянці - О,5901 га.

ІJпоша_ ділянки - О,5901 га знаходиться у власностітов ссГолд-нафта)), згідно з Витягу з Державного реє
стру речових прав на нерухоме майно поо реєстрацію
~а власност1 від 25.ОЗ.ЗО19р" Індексний номер витягу
160776433. Кадастровий номер 742оз1озоо:оо:004:О467.
Цільове призначення земельної ділянки - ссдля розмі
щення та експлуатації будівель І споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства)),

.У<:, 5:и~ п~=~~ розрахований на 250 за
правокаоб одуктами: трьома марками
бензину - А-92. А-95, А-95 преміум (Pulls), дизельним
прльним та дизельним пальним преміум (Pulls), та 100
заорав_ок на добу скрапленим вуглеводневим газом
(СВГ). пропан-бутан. Зберігання палива передбачено
Lдвох підземних .nвостІнних металев~_резервv.арах
~~ом 50 + 55 мз ~ який подіпений на секці і для
бензину_і_лизпалива. JL'tQMY числі секція про.шпи.х
нафтопродук.t.UL5...м3Jаправлення автомобілів рідким
моторн.и_м_п_ал.иа..ош.АіJkн.ІQ_є.ІЬСL4-:М.а.АІІ.О.Х..аоронніми
паливо-роздавальними колонками (ПРК) на 5 видів
пап.ива_кож_на_._ ~рІгання скрапленого вуглеводневого
.ГаЗУ--МР-едб.а,чаиьtJLВ_JШН.ОМУ..J]~е)_ерву:аw
об"ємом 19.9м3 (підземний модуль).~
мобілів СВLnередбачено однією прк для свг.

(загальні технічні характеристики. у тому числі па
раметри плановано'і діяльності

(потужність, довжина. площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності}

2. СУ&'€кт rосnоаарювання
ТоJ.іtриство з обмеженою відrш.відальністю ссГолд-на

фта!!.
КшLє.дРПОУ - 31878917,
Адреса: 16500.ЧернІгівська обл" м. Бахмач, вул. дань

ківський шлях, 62-В
(повне найменування юридичної особи, код згідно з

ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові •
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номеr паспорта (для фізичних осіб. які

через свої релігійн переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офГційно повідомили про це від
повідному контролюючому органу і мають відмітку у
паспорті).

місцезнаходження І()ридичної особи або місце прова
дження діяльності фізичної особи - підприємця

(псштовий індекс, адреса), контактнии номер теле
фону} ··

з. Уnовноваженnn ееган, якnn за&езnеч11€ nРОве
ае1-1ня rромаа.ськоrо о&rоворення

Департаменту екології та ..ЩШР-Одних ресурсів Черні-

ОФІgІйНО 4',,i~JA
гівської обласної Державної адміністрації

за аЩ?есою: 14000, м, Чернігів, пр-т Миру,14
Е-mа,І: deko post@cg.gov.ua: тел,0462 674 872
(найменування уповноваженого органу, місцезнахо

дження, номер телефону та контактна особа}
11. ПРОСІеUРа nрnnняття РІwення npo nРОваажен

ня nnанованоІ аІяnьностІ та ееган, якnn розrnяаа
mме резs,nьтаm оwнкn вnnnu на .аовкІnnя

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається
Державною архітектурно- будівельною інспекцією Укра
їни, шо знаходиться за адресою: 01133, м.Київ, бульвар
Лесі Українки. 26. Телефон (044) 291-69-04,

(вид рішення про провадження планованої діяльності,
орган, уповноважений його видавати, нормативний
документ, що передбачає йоrо видачу}

5. СТІюкn. трnваnІсть та nоряаок rРОмааськоrо
оаrоворення звm, з оuІнкn вnnnвs, на аовкІnnя•
вмючаючn ІнФормаuІю npo час І мІсuе 11dx заnnа
нованnх rромаа.ськnх сnJІХань

Тривалість громадського обговорення становить 25
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих
днів} з моменту офіційного опублікування цього ого
лошення (зазначається у назві оголошення} та надан
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб'єктом господарювання, що передається для видачі
висновку З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.

Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауваження
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обr'рунтування. Заува
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді} та усно
під час громадських слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші} відбудуться:
~іЇАІ:І..о з внесеними змінами до етапі 11 Закону~

їt:tи ссПро оцінку впливу на довкілля)) _ти_мчасово, на пе
ріод ді і та в межах тери:щрїLкарантину, встановленого
Кабінетом Міністрів Y'Ф.altt.и.. i_wm)JQ_~.anoбlra.н.нJLnQ=.
wиренню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), до повного_йQ[Q_ скасування u1..nр_отягом зо
днlL~JLaнtt.Я.~-1<,1a~e_oбrQl\o_pe_1r
t:UJ..Шlішовано, діяльності проводиться у формі t:Wlа.н.н.я
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в eлeк
JPQIOiO~JS.иro.ядl.).._Y_цe.й...nepkuuJШ.~,
~~стапею Z_цього Закону, не проQОАЯtЬСЯ...і.на
дати. що припадають на цей період, не призначаються,

.П.Исьм.ов1 зауважен11я...r.а_пропоз11uіі (у тому"чи_слt в
еле.ктронному виmящ) щодо дано, плановано, д1яnt1=
ності ГJ?Омадськість може надавати до депщпа.м..ентv.
еколопLщ. ПРЩ)~дНИ,t nec_ypg.11. ':шр.t:t.іrіІкькоЇ обласноі
державно, адм1н1страц

на адресу: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. e-mail:
d.eko_pC2$1@cg.gov...u..a

протягом всього терміну громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Громадські слухання (другі} відбудуться:
Не заплановані,
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення

громадських слухань}
6. Уnовноваженnn ueнypanьнnn орrан а&о 11nов

новаженnn терnторІаnьнnn орrан. wo за&езnечw:
aocnm ао звm, з оu.Інкn вnnnm, на аовкІnnя та ІнwоІ
aocnmнol ІнФормаuІІ woao nnанованот аІяnьностІ

деnар.ІаменуУ_екоnогії та при,ю.АЮ:tХJ)есурсів Черні
гівської обласної Державної адміністр~
~4000, м._Чернігів, пр-т Миру.14
.E-:m...ai.l;_ d.eko_p_~t9,.9..o.Y..11a:Jen.JМ62 674 872
(зазначити найменування орган)', місцезнаходження,

номер телефону та контактну особу}
( RPOAO'ВЖEfffUI М CJOP.13

11 ІІІС • І 11.1• 81111:111--А



За суспільну злагоду!-..Бахмацька

газета

Дорогі ШКОЛfІрі,
студенти,шановні
вчителі, батьІ(и!

Прийміть щирі вітанн
з Днем знань і з початк
нового навчального року!

Цьогорічний Першовересень дещо особливий,
але від того не перестає бути урочистим і хви
люючим. Адже саме з нього починається незві

аний, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до піз
нання, нових звершень, самостійного життя.

Бажаємо усім школярам, студентам на цьо
му шляху підкорити нові вершини знань, зустріти
добрих і надійних друзів та досягти омріяної ме
ти. Переконані, ваші здібності та наполегливість
стануть запорукою визначних успіхів у доросло

У житті, і батьки будуть гордитися вами.
Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за са

мовіддану працю та бездоганне виконання такої
відповідальної місії, як виховання підростаючого
покоління.

Зичимо усім міцного здоров'я, щасливої долі,
творчих успіхів і відкриттів, вагомих здобутків у
всіх задумах та починаннях.

Світлана МЕЛЬНИК,
rолова

'аіІ,qе№ад~тр~ц;,:

29 серпня -День пам'ятізахисників України

За вікном ще соняч
ний і теплий серпень,
але вже не за горами
1 вересня, яке асоці
юється зі світлим і ра
дісним святом- Днем
знань.

На жаль, цьогоріч, у
зв'язку із дотриманням "'
карантинних заходів,
формат Першоверес
невого свята буде змі
нено. Але попри пан
демію, учні 1 вересня
підуть у школу. З нетер
пінням чекають на по
дорож до країни Знань
безтурботні та веселі
першокласники. У ни
нішньому навчальному
році вперше за шкіль
ні парти загальноосвіт
ніх закладів Бахмаччи
ни орієнтовно сяде 319
першокласників. Серед
них Валерія Овсянні-_ --=~ ··-=- ···· .,.,..~..,..,... ..

,
Заснована

1 серпня 1931 року

Микола ІВАНЮК,
rолова

'r-онноїр'!,lІи.

• •сгх вггає
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29.08.2020р. Голос ПІ!_нс~іімів 'я З стор .
.

. ОГОЛОШЕННЯ зауваження або пропозиції, які, на її дУt,'ІКУ, стосують- оп РИЛЮДН ЕН ня
про початокrромадськоrо обговорення ся планованої діяльності, без необхідності іх обгрун- Громадянин Іваненко Андрій Петрович повідо-

звітуз оцінки впливунадовкілля тування. Зауваження та пропозиції можуть подава- мляє про початок розроблення детального пла-
Повідомляємо про початок громадського обгово- тися в письмовій формі (у тому числі в електронному ну території земельної ділянки, розташованої в

рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої ді- вигляді) та усно під час громадських слухань із вне- адміністративних межах Григорівськоі сільської
яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з сенням до протоколу громадських слухань. Пропози- ради згідно із розпорядженням Бахмацької РДА
метою виявлення, збирання та врахування зауважень ціі, надані після встановленого строку, не розгляда- NO 175 від 24.07.2020року
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. ються.

1. планованадіяльність Громадські слухання (перші) відбудуться:
ві~~~п~яq~~р~~~~~~75Будівництво АЗС з пунктом сервісного обслугову- Згідно з внесеними змінами до статті 17 Закону

вання водіїв і пасажирів та АГЗП з демонтажем буді- Украіни «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово. Про розроблення детального плану території
вель і споруд існуючої АГЗС за адресою: м. Батурин, на періоддіі та в межах території карантину. встанов- земельноїділянки
вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району Чернігів- леного Кабінетом Міністрів Украіни з метою запобі- Розглянувши заяву громадянина Іваненка Андрія
ськоі області на земельній ділянці - 0,5901 га. гання поширенню на території Украіни коронавірус- Петровича від 23.07.2020 року, відповідно до статей

Площа ділянки - 0,5901 га знаходиться у власнос- ної хвороби fCOV/D-191. до повного його скасування
ті ТОВ «Гопд-нафта», згідно з Витягом з Державно- та протягом ЗО днів з дня скасування карантину. гро- 8, 10, 16, 19 Закону Украіни «Про регулювання місто-

го реєстру речових прав на нерухоме майно про мадське обговорення планованої діяльності прово- будівної діяльності», наказу Міністерства регіональ-
реєстрацію права власності від 25.03.3019р., індек- диться у формі надання письмових зауважень і про- ного розвитку, будівництва та житлово-комунально-
сний номер витягу 160776433. Кадастровий номер позицій fy тому числі в електронному вигляді1. У цей го господарства Украіни від 16 листопада 2011 року
7420310300:00:004:0467. Цільове призначення зе- період громадські слухання. передбачені статтею NO 290 «Про затвердження Порядку розроблення
мельноі ділянки - «для розміщення та експлуатації 7 цього Закону. не проводяться і на дати. що припа- Містобудівної документації», пункту 3 статті 20 Зе-
будівель і споруд автомобільного транспорту та до- дають на цей період. не призначаються. мельного кодексу Украіни, керуючись статтями 6, 13,
рожнього господарства». Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в 20 Закону Украіни «Про місцеві державні адміністра-

АЗС, який ~оектується, розрахований на 250 за- електронному виглядО щодо даної планованоїдіяль- цй-,
правок на до у нафтопродуктами: трьема марками ності громадськість може надаватидо Департаменту
бензину - А-92, А-95, А-95 преміум (Pulls), дизель- екології та природнихресурсів Чернігівськоїобласної зобов'язую:
ним пальним та дизельним пальним преміум (Pulls), державноїадміністрації 1. Розробити детальний план території земель-

та 100 заправок на добу скрапленим вуглеводневим за адресою: 14000, м. Чернігів. пр-т Миру, 14. е-таіІ: ної ділянки загальною площею О,35га кадастро-
газом (СВГ), пропан-бутан. Зберігання палива пе- deko post@cg.gov.ua вий номер 7420383500:05:000:0297, розташованої
редбачено в двох підземних двостінних метале- протягом всього терміну громадського обговорен- за межами населеного пункту, в адміністративних
вих резервуарах об'ємом 50 + 55 мз , який поділений ня звітуз оцінки впливу на довкілля планованоїдіяль- межах Григорівськоі сільської ради Бахмацького ра-
на секції для бензину і дизпалива, в тому числі сек- ності. йону Чернігівської області, для зміни її цільового при-
ція пролитих нафтопродуктів 5 мз. Заправлення авто- Громадські слухання (другі) відбудуться: значення та для розміщення АЗС-К (комплексної АЗС
мобілів рідким моторним паливом здійснюється 4-ма Не заплановані. моторних палив).
двосторонніми паливо-роздавальними колонками (зазначити дату, час. місце та адресу проведення
(ПРК) на 5 видів палива кожна. Зберігання скрапле- громадських слухань)

2. Фінансування робіт з розроблення детального

ного вуглеводневого газу передбачається в одному 6. Уповноважений центральний орrан або упов- плану території вищезазначеної земельної ділянки
підземному резервуарі об'ємом 19,9мз (підземний новажений територіальний орrан, що забезпечує здійснити за рахунок власника, а саме: громадяни-
модуль). Заправлення автомобілів СВГ передбачено доступдо звіту з оцінки впливу на довкілля та ін- на Іваненка Андрія Петровича.
однією ПРК для СВГ. шоїдоступноїінформаціїщодо планованоїдіяль- 3. Відділ містобудування. архітектури та житло-

(загальні технічні характеристики, у тому числі ності во-комунального господарства, інфраструктури,
параметри планованої діяльності Департаменту екології та природних ресурсів Чер- енергетики та захисту довкілля районної держав-

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
місце провадження планованої діяльності) нігівськоі обласної державної адміністрації ної адміністрації підготувати завдання на розроб-

2.Суб'єктгосподарювання за адресою: 14000. м. Чернігів. nр-т Миру, 14 лення детального плану території земельної ділян-
Товариство з обмеженою відповідальністю «Голд- E-mail: deko post@cg.gov.ua: тел.0462 674 872 ки загальною площею 0,35 га кадастровий номер

нафта».
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 7420383500:05:000:0297, розташованої за межаминомер телефону та контактну особу)

Код ЄДРПОУ - 31878917. 7. Уповноважений центральиий орган або упов- населеного пункту. в адміністративних межах Гри-
Адреса: 16500,Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. новажений територіальний орrан, до якоrо нада- горівськоі сільської ради Бахмацького району Черні-

Даньківський шлях, 62-В ютьсязауваження іпропозиції, та строки надання гівськоі області, згідно з ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та
(повне найменування юридичної особи, код згідно зауважень іпропозицій зміст детального плану території».

з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код Департаменту екології та природних ресурсів Чер- 4. Контроль за виконанням розпорядження по-

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через нігівськоі обласної державної адміністрації класти Ііа першого заступника голови районної дер-
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття за адресою: 14000. м. Чернігів, пр-т Миру, 14 жавної адміністрації.

реєстраційного номера облікової картки платника податків E-mail: deko post@cg.gov.ua: тел.0462 674 872 Голова
та офіційно повідомили про це відповідному контролюючо- (зазначити найменування органу, поштову та райдержадміністрації Світлана Мельник.

•.• ._, nnr.-::11u,, і a•~1nтL.. оі n••Їтk"u v n~l"":nnnтi\ Ano"тnn..,..,V <>nnoc,v ••• nuP.n ТР.ПР.ІЬОНV ТЗ контактне особе)



аоо серія ,а номер паспорта \для <рIзичних осю, ЯКІ через МІІ 11:>\,Ь'-VІ UUJICl\,MUI LLt::1,!.111.<11:>HUI c1LLMIНI\, 11,!с:ІЦІІ

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття_ за адресою: 14000. м. Чернігів. пр-т Миру,14
реєстраційного номера облікової картки платника податків E-mail: deko post@cg.gov.ua: тел.0462 674 872
та офіційно повідомили про це відповідному контролюючо- (зазначити найменування органу, поштову та

му органу і мають відмітку у паспорті), електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
місцезнаходження юридичної особи або місце прова- Зауваження і пропозиції приймаються протягомдження діяльності фізичної особи - підприємця усього строку громадського обговорення, зазначе-(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.3. Уповноважений орган, який забезпечує про- 8. На11вна еколоrічна інформаці11 щодо плано-ведення громадського обговорення ваноїдіяльностідепартаменту екології та природних ресурсів Чер- Звіт з оцінки впливу на д0вкілля планованої діяль-нігівськоі обласної державної адміністрації ності на 186 аркушах.за адресою: 14000. м. Чернігів, пр-т Миру. 14 (зазначити усі інші матеріали, надані на розглядE-mail: deko post@cg.gov.ua: тел.0462 674 872 громадськості)(найменування уповноваженого органу, (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуєтьсямісцезнаходження, номер телефону та контактна особа) планованої діяльності)

4. Процедура прийнfІТТя рішення про прова- 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
дження планованоїдіяльності та орган, 11кий роз- впливу на довкілл11 та іншоїдодаткової інформа-
rлядатиме результати оцінки впливу на довкілля ції (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-

Дозвіл на виконання будівельних робіт. що вида- ті 6 цього оголошення), а також час, з якого rpo-
ється Державною архітектурно- будівельною інспек- мадськість може ознайомитися з ними
цією Украіни. що знах0диться за адресою: 01133. Батуринська міська рада
м.Киів. бульвар Лесі Українки. 26. Телефон (044) 291- за адресою: Чернігівська обл.• Бахмацький р-н.
~ м.Батурин.вvл.8.Юшенка.бул.30(вид рішення про провадження планованої діяльності, тел. Q{4635J 4-81-бZ Дата: з 31.ОВ.2020р.орган, уповноважений його видавати, нормативний

документ, що передбачає його видачу) Департаменту екології та природних ресурсів Чео-5. Строки, тривалість та порядок громадсько- нігівськоїобласноїдержавноїадміністраціїго обговорення звітуз оцінки впливу на довкілля, за адресою: 14000. м. Чернігів. пр-т Миру.14включаючи інформацію про час і місце усіх за- Е-таіІ: deko oost@cq.qov.ua: тел.0462 674 872.планованих громадських слухань Дата: з 31.08.2020 р.Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25. але не більше 35 робо- Товариство з обмеженою відповідальністю «Голд-чих днів) з моменту офіційного опублікування цього нафта».оголошення (зазначається у назві оголошення) та на- за адресою: 16500. Чернігівська обл.. м. Бахмач.дання громадськості доступудо звіту з оцінки впливу вул. паньківський шлях. 62-8. Тел: 0-97-2509348.на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе- Дата: з 31.08.2020 о. . __ної суб'єктом господарювання, що передається для (найменування підприємства, уст~нови, органіааци,видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. місцезнаходження, дата, з якої громадськ,стьПротягом усього строку громадського обгово- може ознайомитися з документами, контактна особа).
рення громадськість має право подавати будь-як~ О.М.Правило, директор ТОВ"Голд-нафта".

С"гtМ.оm,-еюша: Р-сFJ,В.Іи. .,І
РОБОТА

ТОВ «пк«nожмашина»
запрошує на роботу:

"токарв,фрезерувальника,електрозвар-
ника;

" електрозварника ручного зварюваннв;
- оператора проекційноїапаратури;
-струrальника,різальника,свердлуваль-

ника;
- слюсарв з механоскладальнихробіт;
- інженераwтехнолоrа, інженера-

конструктора;
" майстра цеху.
Телефондлвдовідок: 0-95-2855787.

ХІрурrІчвІ овераqІ·
11.Коиов

- видалення жовчного міхура при жовчо-кам'яній
хворобі, поліпах;

- грижі (пахові, стегнові, рецидивні, післяопера
ційні з поліпропіленовою сіткою, абдомінопластика
(видалення жирового -фартуха-):

- варикоцеле, водянка яєчка, фімоз;
- варикозна хвороба нижніх кінцівок.

м. Короп, вул. Чернtrівська,56, ЦРЛ.
Тел. (04656)2-11-21, 2-14-36; korop-hirurgiya.com.ua
Керівник: МироІtов. СергійАнатолійович,
0-97-3344880; 0~97-1768632; 0-97-7576385.
Ліцензія МОЗУ витяг-№!1043 від 05.05.2020р.

класти на першого заступника голови раионноі дер
жавної адміністрації.

Голова
райдержадміністрації Світлана Мельник.

~ міжнаролну QxQpoн-
ну фіgму на роботу вах-
IQBl':!M мет0д0м зangQ-
ш~мо чолоаіків та жінок.
Житло та харчування за
рахунок роботодавця.
Вчасно заробітна плата.

Тел. 0-50-3034635,
0-63-3202074.

Підприємству на ро
боту потрібен водій
категорії "СЕ" на МАЗ.

Тел. 0-67-4603550.

потрібні охорон-
ники (чоловіки та жін-
ки) 20-60 років для
роботи на об'єктах
Чернігівської, Киів-
ськоі та Сумської об-
ластей. Вахтовий
метод. Житлом за-
безпечуємо.

Тел. 0-67-8859409.

Здам в оренду
будівельніліса.

Тел. 0-97-9113642.

Бахмацька автошкола тео Украіни
(ДТСААФ) проводить набір слухачів
серед учнів ЗОШ на курси підготов
ки водіїв автотранспортних засобів
таких категорій:

«В» - легковогQ автомобіля;
«С» - вантажного автомобіля.
Початок занять 5 вересня 2020року.
За довідками звертатися за тел. З-12-43,

0-96-7408266 або особисто за адресою:
м.Бахмач, вул. Конотопська, 62.

тдв «конотопм·ясо» запрошує на
постійнуроботу забивачів худоби та об
валювальників м'яса.

Заробітна плата вчасно, режим роботи гнуч
кий. Адреса: тдв -конотопмясо-. м. коно
топ, Сумська обл., вул. Г.Тхора, 150.

Деталі за тел. 0-96-0669380 ( з 9.00 до 17.00,
крім вихідних ) та при співбесіді.



•·
Україна

ТОВ "Голд -Нафта"
Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Даньківський шлях ,62-В

Тел.(04635) 21356; 21240
go\~.l\'3.l\'3.@,'ьm'3.\\.e-om

Р/р UA683808050000026006704210724 в« Райффайзен Банк "Аваль"
МФО 353348, ОКПО 31878917

АКТ

f
31.08.2020р.

м.Бахмач

.

Комісія , в складі : директора ТОВ « Голд - нафта « Правило Олександра
Миколайовича, заступника директора ТОВ » Голд - нафта « Бахмач Михайла
Степановича, головного бухгалтера ТОВ « Голд - нафта « Дорош Людмили
Олександрівни склали даний акт про те , що 31 серпня 2020 року в
адміністративному приміщенні ТОВ « Голд - нафта « , яка знаходиться за
аj!ресою м. Бахмач, вул. Даньківський шлях, 62-В на дошці оголошень

--~ розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля на трьох аркушах .

f

Директор ТОВ « Голд - ,,.
·'

Заст. директора ТОВ<&

Год. бухгалтер ТОВ «

О.М. Правило

М.С. Бахмач

Л.О.Дорош

..
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Товариство з обмеженою відповідальністю

«Голд-нафта»
Код ОКПО 3 І 878917. ІПН 318789125029. № св. 100276340

Р/р UA683808050000026006704210724 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
16500,Чернігівсьі<а обл., м. Бахмач, вул. Даньківський шлях, 62-В

Тел. /04635/ 2- 13-56;2- 12-40, 1акс /04635/ 2-17-37

Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної Державної адміністрації

ДОВІРЕНІСТЬ
№ 26

м. Бахмач, вісімнадцяте травня дві тисячі двадцятого року.

f

~ Цією довіреністю ТОВ «Голд-нафта», код ЄДРПОУ 31878917, що
"зна.ходиться -за адресою: м.Бахмач, вул.Даньківський шлях, 62-В, яке є

'І!',
юридичною особою приватного права, засноване та діє відповідно до законів
України надалі поіменоване як Товариство, в особі директора Правило O.М.,
який діє на підставі повноважень, що надані йому Статутом Товариства,
уповноважує спеціаліста з екології П П «Моноліт-ПРОЕКТ» Швеця Ігоря
Орестовича (паспорт серії МС №697833, виданий 27 червня 2000 р. Козівським
РВ УМВС України в Тернопільській· області) представляти інтереси ТОВ « Голд
нафта» у державних органах щодо оцінки впливу на довкілля планової
діяльності та розміщувати документи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на

f довкілля планової діяльності по об'єкту «Будівництво АЗС з пунктом сервісного
обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП з демонтажем будівель і споруд
існуючої АГЗС за адресою: м. Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького
району, Чернігівської області на земельні~ ділянці - 0,5901 га».

Довіреність видана "18" травня 2020р. та дійсна до "30" листопада 2020р.

Директор ТОВ «Голд-на

f

Правило О.М.



Україна
ТОВ ''Голд -Нафта"

Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Даньківський шлях ,62-В
Тел.(04635) 21356; 21240

. gold.nafta@gmail.com
Р/р UA68380805000002600670421Q724 в« Райффайзен Банк "Аваль"

МФО 353348, ОКПО 31878917

від «31 » _<!:,~І-412020 року

Батуринська міська
рада

.
•

Надаємо Вам оголошення про початок громадського обговорення

звіту з оцінки впливу на довкілля та звіт з оцінки впливу на довкілля

• планової діяльності № 20205295865 на об'єкт: «Будівництво АЗС з

пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та АГ3Ц, з

демонтажем будівель і споруд існуючої АГЗС за адресою: м. Батурин,

вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської області на

земельній ділянці - 0,5901 га».
J

Додаток:
- звіт з оцінки впливу на довкілля;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.

..

Директ
тов « О.М. Правило









УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
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ТОВ «Голд-Нафта»

ВlД

. ,

вул. Даньківський шлях, 62-В, м. Бахмач,

Чернігівська обл., 16500

Про громадське обговорення
Звіту з оцінки впливу на довкілля

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації (далі - Департамент) за результатами громадського обговорення в
процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво АЗС з пунктом
сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП з демонтажем будівель і споруд

- .... , rіснуючої АГЗС за адресою: м. Батурин, вул. Шовковиця, 2 а, Бахмацького району,
Чернігівської області на земельній ділянці - 0,5901 га» (справа в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля 20205295865) повідомляє наступне. '

Законом України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)» визначено, що тимчасово, на період дії та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного
його скасування та протягом ЗО днів з дня скасування карантину, громадське
обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових
зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазиачаеться в
оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені
статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не
призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на
цей період, вважаються такими. що не ~ідбулися, і повторно не проводяться.

Ураховуючи викладене громадське обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля
вищезазначеної планованої діяльності проводилось у формі надання письмових
зауважень і пропозицій до Департаменту поштою на адресу: 14000, м. Чернігів, пр-т
Миру,14 та на електронну адресу: deko_post@cg.gov.ua.

Повідо·мляємо, що за період громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля вищезазначеної планованої діяльності зауважень та пропозицій від
громадськості до Департаменту не надходило.

Директор ~ Катерина Сахневич

Валентина Ганжа (0462)677914

/11/.-:,,~


