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(номер звіту про громадське обговорення)

ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
планованої діяльності

«Будівництво автозаправної станції по вул. Комсомольська, 34-а
в смт Дмитрівка, Бахмацького району, Чернігівської області»

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

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201812132412.

2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу
на довкілля (далі - ОВД).

Планована діяльність: «Будівництво автозаправної станції по вул.
Комсомольська, 34-а в смт Дмитрівка, Бахмацького району, Чернігівської
області».

3. Назва суб'єкта господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ ЦЕНТР».

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 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон)).

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 пункту 4 частини З статті З Закону.



5. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та. .
уповноваженого територіального органу з ошнки впливу на довкілля
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації (до О 1 лютого 2019 року - Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації):

5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 13 грудня 2018 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва автозаправної станції по
вул. Комсомольська, 34 смт Дмитрівка Бахмацького району Чернігівської
області оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 18 січня 2019 року.

5.3. Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД) наданий суб'єктом
господарювання оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля 18 січня
2019 року.

. , 6. Відомості надані суб'єктом господарювання шд час подання звіту з. .
ОЦІ нки впливу на довкілля:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«Порадник» від 14 грудня 2018 року No 50 (658) та «Голос Присеймів'я» від 15
грудня 2018 року № 50 ( 10845), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Порадник» від 17 січня 2019 року № 02 (662) та «Голос
Присеймів'я» від 19 січня 2019 року №3 (10850), копії яких додаються до цього
звпу.

6.3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
14 грудня 2018 року розміщено на дошці оголошень Дмитрівської селищної ради
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
17 січня 2019 року розміщено на дошці.оголошень Дмитрівської селищної ради
(підтвердженням факту оприлюднення. є акт та фотофіксація).

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

6.5. l. У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 18 січня 2019 року розміщено в приміщенні Департаменту

екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

алміністрагивно-територіальної одиниш, що може зазнати впливу планованоі. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

2



Звіт з ОВД з 17 січня 2019 року розміщено в приміщенні Дмитрівської
селищної ради за адресою: вул. Незалежності, буд. 18, смт Дмитрівка Чернігівської
області.

6.5.3. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 17 січня 2019 року розміщено в приміщенні ТОВ «СТРОЙ
ЦЕНТР» за адресою: м. Бахмач, вул. Роменська, буд. 1.

7. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції до
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД.

Зауваження та пропозиції від громадськості до обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з
13 грудня 2018 року по 14 січня 2019 року.

Громадське обговорення звіту з ОВД розпочато 18 січня 2019 року. Термін
громадського обговорення продовжено до 25 березня 2019 року у зв'язку з тим,
що суб'єкт господарювання в оголошенні помилково зазначив, що громадськість

"може ознайомитися зі звітом з ОВД з 18 лютого 2019 року (замість 18 січня 2019
року).

9. Інформація про отримані від громадськості зауваження та пропозиції до
звіту з ОВД.

Громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
проведено 07 лютого 2019 року в приміщенні Дмитрівської селищної ради за
адресою: вул. Незалежності, 18, смт Дмитрівка Бахмацького району
Чернігівської області. Зауваження і пропозиції під час громадського слухання не
надходили.

Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
зауваження і пропозиції від громадськості до уповноваженого територіального. .
органу з оцінки впливу на довюлля не надходили.

1 О. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
'процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

11. Додатки (викопіювання) на,1Zаркушах :
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,
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що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД письмові... . . .пропозицц 1 зауваження від громадськості не надходили; ,_
11.3. Протокол громадського слухання із усіма додатками, а саме:
1 1.3 .1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадського слухання;
11.3.2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадського

слухання;
11.3.3. Журнал (відомість) реєстрацїї письмових зауважень та пропозицій,

що надійшли протягом громадського слухання;
11.3.4. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, що надавалися ним

після громадського слухання, не додаються у зв'язку із тим, що на всі питання. . .надано відповідь під час громадського слухання;
11.3.5. Аудіо- та/або відеозапис громадського слухання.

Начальник відділу моніторингу та. .
ОЦШКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохоронних. .програм та оцшки впливу на довюлля
(керівник структурного підрозділу з оцінку впливу на
довкілля уповноваженого органу)

. ,

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

(підпис)
В.ГАНЖА

(ініціали, прізвише)

К. САХНЕВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище)

-.

Яна Жовтовата
(046:2) '677-914
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l'&D 11~ 14 ПOBi40МAEffffЯ
ПОВІDОМП!І І ВІ ПРО l1rWIDIWef OArl:II ІІС1Ь. ЯКА ПD'IWAEOUИII &nв, 18.ОDІІСІn:І

ТОВАРnаво З О&МЕЖЕНОЮ ВІОПОВШАnьн1аю <<aPOfl UfНTP))
(повне найменування юридичної

особи, код згідно з ЄДРПОУ, або
прізвище, Ім'я та по батькові)

Код ЄДРПОУ - 35823120
фізичної особи - підприємця,

ідентифікаційний код або у разі
відсутності ідентифікаційного коду
зазначаються паспортні дані (серія,
номер паспорта, ким і коли виданий)
фізичної особи - підприємця) інфор
мує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.

1. ІнФоРмаuІя про СУS'tкта rо
сnоаарювання

Україна 16500, Чернігівська об
ласть, Бахмацький район, місто Ба
хмач, вул. Роменська, буд. 1. 04635
3-14-81. (місцезнаходження юри
дичної особи або місце проваджен
ня діяльності фізичної особи - під
приємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Пnанована аІяnьнІсть. П
характеРnсmка. технІчнІ аnьтеР
натnвn.

- Планована діяльність, її харак
теристика.

Передбачається нове будівництво
автозаправочної станції по вул.
Комсомольська. 34-а в смт. дми
трІвка. Бахмацького району. Чер
нігівської області, до складу якої
входитимуть: будівля оператора.кої,
металевим навіс. паливо роздавальні
колонки. резервуарний парк палива
(бензин, дизпаливо). стаціонарний
автомобілwtий газозаправний пункт.
nо•е•нІ резервуари, ІнфоrмацІй
но-цІнове табло, локальн очисні
споруди дощових стоків, локальні
очисні споруди побутових стоків,
майданчик для висадки nаса•ирІв.
майданчик для смІпобІрникІв, до
ро•нІ знаки.

Технічна альтернатива 1.
Технологічна частина АЗС вклІОЧК

в себе: АЗС - підземний резерву
арний парк палива (бензин, диз
паливо). дві роздавальні колонки;
стаціонарний автомобільний газо
заправний пункт.

З метою захис~ території від
забруднення передбачапься влаw
тування локальних очисних споруд
(ЛОС):

- ЛОС зливових вод ТОВ «Акван
тІк• BloBox-N,

- ЛОС rоспобутових стоків: септик,
фільтруючий колодязь;

Технічна альтернатива 2.
варіант щодо накопичення стічних

вод (зливових та rосподарсько-по
бутових) з наступним вивезенням
на найбли•чІ очисні споруди - Е
не обгрунтована. як з економічної,
так І з технологічної точок зору для
безпечноі експлуатацІі АЗС;

3. Mlcue ПDОІІМJКеННА М8НО
ваноJ а.ІАnьностІ. терnторІаnьнІ
МЬТ818Н8'm81

Місце провадження планованої
діяльності:

територіальна альтернатива 1.
В 2017 році на замовлення Дми

трівської селищної ради Бахмаць
кого району Черніг1вської області
був розроблении «Детальний план.
території земельної ділянки для
розміщення автозаnравочної стан
ції по вул. Комсомольська, 34А в
смт. Дмитрівка, Бахмацького ра
йону Чернігівської сбпаст!», який
затверджений рішенням 28 сесії 7
скликання Дмитрівської селищної
ради від 01.09.2017.

Влаwтування АЗС планується на
орендованій земельній ділянці - до
говір оренди землі від 27.02.2017 N!
27/02, витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового
права від 02.03.2017, реєстраційний
номер об'єкта нерухомого майна
1079068474203, рішення про держав
ну реєстрацію прав та їх обтяжень,
індексний номер 34119553, кадастро
вий номер 7420355600:ОО:002:0519;
площа 0,9 га.

Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтер
натива 2.

Не розrлядапься.
4. СоuІаnьно-економІчнn8'

вnnnв М8НО88НОJ .аІАnьноnІ
Під час роботи АЗС відбудеться

створення додаткових робочих
місць, збільwення надходжень до
бюджетів всіх рівнів, розвитку від
повідної Інфf_)аструктури, ділової та
ІнвестицІйно1 сфери.

5. ЗаrаnьнІ технІчнІ хамкте
DІІСТІІІUІ, ~ "°'° чncnl А88ме11М'І
nnаннаноJ а.ІАnьностІ (nО'ПnІІ
нІсть. а.н•nна. nnоUІІІ. olc11r
IIIIPOltmvr88 ТОШО) .

Призначення автозап~авочноі
станції - заправка автомобілів спо
•ивачІв:

- рідким моторним паливом
(бензин та диипьне пальне) - 200
заправок на добу,

- зрід)І(еним вуrnеводневим ruoм
(пропан-бутаном) - 120 заправок
на добу.

Ре•им роботи АЗС - цілодобовий.
Зберігання палива передбачено 1

підземник двостінних резервуарах:
1х10 мз бензин А-92, 1х10 мЗА-95
•ПремІума, 1х10 м3дизпаливо, 1х10
мз- для збору аварійного проливу.

Зберігання суміwі пропан-бутан
(СВГ) передбачено в резервуарі 1х10
мз (стацІонаJ)НИЙ автомобільний га
зозаправним пункт) - наземно.

е. екоnоrІчнІ та ІнwІ оІме
-•••• М8НО8МІОJ АІАnьноnІ 18
МЬтеD8t8ТІІ8МІІІІ WOAO теХНNНОJ
мь.•.••••••.•.••• 1:

При дотриманні вимоr технопоrіч
ноrо регламенту роботи АЗС, вмив
на навколиwнЕ середовище знахо-

ІІ МС•1I111I8----..

диться в межах нормативів чинного
законодавства і окремих додаткових
екологічних обмежень не потребує.
Запланована діяльність проводиться
в межах орендованої земельної ді
лянки. Санітарно-захисна зона АЗС
витримується. Обмеження планової
діяльності:

- Дотримання розмірів СЗЗ;
- Дотримання рівнів викидів за-

бруднюючих речовин в межах ГДК
населених місць;

- Прямий вплив на грунт, поверх
неві та підземні води-в~дсутній;

- Аку~ичне забруднення-допу-
стимии рівень шуму.

щодо технічно! альтернативи 2:
Не розглядається.
Співпадають з технічною альтер

нативою 1.
щодо територіальної альтерна

тиви 1:
Містобудівні умови та обмеження

отриман1, розмір С33 витримується,
протипожежні розриви між будів
лями та сnоруда~и дотримуються.

щодо геригоріапьнст альтерна
тиви 2:

Не розглядається.
7. неоахІа.на екоnоrо-ІнженеР

на nlllnm,8a І ІUІІСТ 1'8DIR084' 18
.,..~woao 'NХНNНОІ
••••'NРН8Т11811 1:

Топографо-геодезичні, Ін•енер
но-rеолоrfчні виwукуванна. Проектні
рІwення в період будівництu та екс:
плуатацІі забезnечуІСnь paцloнanwte
використання rpyкry, водних ресур
dв та здійсненн• вІдновntоеаnW4МХ
заходів.

щодо технІчноі .u.тернативи 2:
Співпадають з технічною аnьтер

наТИІОІО 1.
щодо територІапа.ноі апьтерна

тиви 1:
Ін•енерно-rеоnоrІчнІ та rеоде

зичнІ виwукуuння на ...МД.rtику
будівництва, орrанІзацІя вІднденнtІ
дощових та таnмх 8ОА, 3НtІТУ1ІІ рос
nинноrо wapy грунту при иммнмх
роботах.

щодо територіапwtоі аnьтерна
тиви 2:

Не розrnІІДМТЬСА.
8.~.uі18D8а8та ••••• ма11&

'8ІІІОІ'О ....., Н8 ••••..••• W080
Т8XltNІtoJ .,._........,..... 1:

Д.ереnами моасnивоrо вмиву
kну~очої на довкіnnя с: апотр8н
аюрт, технолоrІчне обпаднаннt1 АЗС,
заправний майданчик, техноnоrІчнІ
процеси, nокаnьнІ очисні споруди
ЗЛИ808ИХ 1ОА та rосподарс:wсо-по
бутових стокІв.

Коротка хармтерист-..са МО*1ІИ8ИХ
вмиви маноеоі д~.,.ностІ:

- на reonorlчнe середо•ище -
відсутній;

- на повітрwне середо11мще - ви
киди парів бензину, вуrnеводнІв



-t'

ПOBi40МAEflfUI

фракції С12-С19, оксиду вуглецю, ді
оксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)
пірену, парів пропан-бутану;

- на клімат та мікроклімат - від
сутній;

- на водне середовище - утво
рення господарських, побутових та
зливових стоків;

- на техногенне середовище -
відсутній;

- на соціальне середовище - не
впливає;

- на рослинний та тваринний світ
- відсутній;

- на І'рунт - в межах дозволених
рівнів;

- утворення відходів, що будуть
передаватися на утилізацію.

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтер

нативою 1.
щодо територіальної альтерна

тиви 1:
Сфера, джерела та види можли

вого впливу на довкілля можливі
на території здійснення планової
діяльності на території Дмитрівської
селищної ради Бахмацького району
Чернігівської області.

щодо територіальної альтерна
тиви 2:

Нерозrnяда€ТЬСJІ.
9. Н•n••нІсть nn8H088HOI АІ-

11nьностІ ао ne11»wol чn a11»wol
к•теrо11»ІІ вnаІв аІ11nьностІ т•
o1·anl8.- МОМVІ'Ь М8ТІІ •••••••
вмnв м АОІІКІсІnА ,.. nkulllraІІOnt
оuІНU.І вnnnuм АОІІКІсІnА (Іuиа
ЧІІТІІ llklnoakutn111 ІМІКТ І "8СТІ•W
СУ'8ТТt 3 З8коtа,УкмІt111 «І1І8о оuІн
ІW вnnnu н• АОІІКkІтІ•)

Планова діаnьність наnе•ить до
друrоі катеrоріі видів планової
дІмьності та об'єктів, які мо.уть
мати 3НёІчний вплив на довкіnnя та
підnяrаІОть оцінці впливу на довкІn
м ч. 3 п.4.

10. tІивІІІm, nІастм .,.. J811111с
ненн11 OWНIUI ТІ)8НСКОІНІОНноrо
..,..., м AOllldr.,. (І' ,_. чІІаІІ
ннвнkть ...м1оrо иer&a•1oro
ТD8ІtСКОІNІОІІНОІ 11111111_, Н8 АО
...,_ Т8 MINNliк MPm• 808llln
lltl AIUIX МСNКе І8ІН8nІ ІН8ЧНОІ'О
неr•тnвноrо т11t•нско11»аонноrо
..,,..._, (И№818ІІІІХ 8811•88)

Транскордонний вплив відсутній.
11. ПnМОІІІІ111 olalr~

Т8181u18І" аеrмЬ8аП ІІІ.DІІІ18UП.
wo nlamlrм ІІМІОЧеННІО ао Jвtw 1
OWHIOI ...,.._, на ао8Іdr.:МІ

Відповідно до ст. 6 Закону •Про
оцінку впливу на довкІnм•.

12.~ OWHIOI 811...,
Н8 .aoaкklntl Т8 мо.пnІІОСТІ Anll
І'ЧКІІ • нІ111 П№r18аD~МСТІ ""8мо
•••• ое"сктом rocroa№ІOF-.n111
А111nьнІсть мо•е матn ІН8'Інn111
811111111 м ......,_ І. сmке. nla-

nяrи oulнul вnnnu на аовкІnnя
вІаnовІ.ано .ао Закон)' Укк»аІнn
«ПРО оuІнКУ вnnn&)' на .аовкІпnя».
ОUІнка вnnnu на .аовкІппя - ue
nІIOUe.Dl'Pa. шо пере.а&ачас:

підготовку суб'єктом господа
рювання звіту з оцінки впливу на
довкілля; проведення rромадськоrо
обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом
звіту з оцін~и впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації,
яку надає суб'єкт господарювання,
а також Інформації, отриманої від
громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;

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

врахування висновку з оцінки
впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльно
сті, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на
довкілля уповноважений орган, ви
ходячи з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, визначає
допустимість чи обІ'рунтовує недо
пустимість Провад*ення планованої
діяльності та визначає екологічні
умови її провадження.

Забороняється розпочинати про
вад*ення планованої дІtuн.ностІ без
оцінки впливу на довкілля та отри
мання рішення про nровад*енн•
планованої дІмьності. Процедура
оцінки вnn•r на допІnм перед
бачк прно мо:.ли80СТІ громад
ськості дntІ участі у такій процедурІ,
зокрема на стадії обговорення о6-
сяrу досnІджень та рі8ня детаnЬацІі
ІнформацІі, що niдntlnи КJІІОІІенНІО
до заtту з оцінки впливу на Д08ldnntl.
а тако• на стадії розmtІДу уповно
важеним органом поданоrо суб'u
том rосподарІ088ННЯ звtту з оцінки
впливу на довкілля.

На стадІі громада.кого о6rоворен
ня иtту з оцінки впливу на допІnм
протягом щонайменwе 25 робочих
днів громада.кості надаєn.а1 мо•
nивІсть надавати будь-які заува
•енн• і проnозицІї до звіту з оцінки
впливу на довкІnnя та пnае1088НОТ
дІмьності, а тако• узяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше
про процедуру rромада.коrо обrо
воренн• звіту з оцінки впливу на
допІмя буде повІдомnено в oro
noweннl про початок rромадськоrо
обrоворення.

13. І'ООМ8аСЬКе olSrOВoMHHII
оІанУ aocnl8ull8ttlt та .,... .-wa
fllNUII 111•а•11МІП. шо nlamlrac
вкnюченню ао 1вІп I оuІнкn.,..., ..•...,....•.

Протягом 20 робочих днів з дня

оприлюднення цього повідомлення
на офіційному веб- сайті уповно
важеного органу громадськість має
право надати уповноваженому ор
гану, зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і пропо
зиції до планованої діяльності, об
сягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки вмиву на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропо
зиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про оцінку вмиву на довкіл
ля планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цьо
го повідомлення). Це значно спро
стить процес реєстрації та розгляду
Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких заува
жень і пропозицій громадськості
вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб'єкту господарюван
ня (протягом трьох робочих днів
з дня іх отримання). Особи, які
надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою
згоду на обробку іх персональних
даних. Суб'єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки вмиву
на доакімя зобов'uаний врахувати
повнІсnо, врахувати частково або
~вwouмntзayu......
І пропозицІТ громада.кості, надані
у процесі rромадськоrо обrо•о
рення oбcwry доспрень та рІІІНtІ
детаnЬацІї Інформації, що ....,.,..,_
ІІКІІІО'ІеІНІІО ДО 38hy З оцінки ВПЛ-,
на доuІмL Детаnьна Інформація
про це ІІІUІІОЧаОЬОІ АО 3ІІІту з оцінаt
вплму на Д088Wllltl.

М. РІ8ІІМ8•ІІDОПІ808•••МВ•
1V1811088110f аІаf8аІІСК'Іt

Відповідно АО законодактва рІ
wенн•м про nровад.енн• даноТ
пnанованоі діtuІьності буде: До3аІn
на ПОЧ8ЮК будІвепwtмх робіт

(вмд •••••••~до части
•••• nepwoi статтІ 11 З.кону Украіни
•Про оцінку~ на довкІлnР)

Дер•••••• архhн1урно-бу.....
на ІнсnекціІІ УкраТнм

(орrан, АО ПО8НО88..НІr 80rO на
nе.ить ,....ІПТІІ такого plw•• •• )

15. Yd •••••11•• І ІІDОІN•ІІІІП
ntомаас•••ост1 ао nа•••_.ноІ
•••• IOC'lt. оІаііІ' ..,...n,1• та
••••• .............ТІІ1•а•11МІП.80
••••••••••С ••••••• МІО ао J81nr І
••••••••••.•••••• ----.неоа
хІІІна, •••••••• ndО

14000, м. Черніrtв, npocnetcТ Миру,
14: E-mal: dapr-posdkg.gov.ua

(0462)77-44-88 Факс (0462) 17-78-
13, Ганаu1 ваnентина ІОрІТвна.

(найменування уn08Н08а•еноrо
орrана, ПОWТОІІІІ адреса, М8ІПJІОІ818
адреса, НОІІ8р тепефону та контак
тна особа)

11'81111R•IDlrlW,IIM



За суспільну злагоду!

Відзначили
благодійників

Чернігівщина завжди
могла похвалитися щи
росердними людьми, які
допомагали тим, хто цьо
го найбільш потребує.
Останні п'ять років на їх
плечі лягло ще більше за
вдань. Однак, від цього
кількість добрих справ не
зменшилася.

Тож нещодавно у примі
щенні Чернігівського ху
дожнього музею ім. Гала
гана відбулася урочиста
церемонія нагороджен
ня переможців обласно
го конкурсу «Благодій
ник року» імені меценатів
Тарновських. Цьогоріч
відзначили 40 меценатів у
семи номінаціях.

Приємно відзначити,
що лауреатами цього
річного конкурсу стали
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Сіль
ськогосподарське під
приємство «Аrродім»
(номінація - «Блаrодій
ннк. року - регіональна
бізнес-структура») та

о а •ІВ • с ,ев о
З нагоди державних свят - Міжнародного дня волонтера, 27 річ

ниці Збройних Сил Украіни, Дня місцевого самоврядування у район
ному Будинку культури відбулися урочисті заходи. На початку уро
чистостей голова районної державної адміністрації та військовий
комісар Бахмацького районного військового комісаріату Олександр
Григорчук за вагомий особистий внесок у збереження сувереніте
ту та територіальної цілісності Украіни під час проведення антите
рористичної операції в Донецькій та Луганській областях відзнакою
Президента Украіни «За участь в антитерористичній операції» та

а
Грамотою до відзнаки нагородили: сержанта запасу Миколу Мици
ка, молодшого сержанта запасу Ігоря Приза, сержанта запасу Юрія
Рося, молодшого сержанта запасу Миколу Бугая, старшого сержан
та запасу Вадима Коваля, старшину запасу Миколу Ткаченка, пра
порщика запасу Володимира Пирогова, молодшого сержанта запасу
Андрія Руденка, сержанта запасу Олександра Мицика, прапорщика
запасу Олега Руденка (на фото).

На урочистостях волонтерів, військовослужбовців, керівників те
риторіальних громад та депутатів привітали очільники району та міс

та, військовий комісар Бах
мацького райвійськкомату
Олександр Григорчук, го
лова ГО «Бахмацька ра
йонна територіальна спіл
ка товаришів - воїнів АТО»
Володимир Брюховецький,
голова районного осеред
ку УСВА (воїнів-інтернаці
оналістів) Валерій Коло
ша, голова Бахмацького РК



15.12.2018р. Голос Пе_исеймів 'я З стор.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планованудіяльність, яка підлягає

оцінці впливунадовкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ ЦЕНТР»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 35823120
фзичної особи - підприємця, ідентифікаційний

код або у разі відсутності ідентифікаційного коду
зазначаються

паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли
виданий) фізичної особи - підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання,
Україна 16500, Чернігівська область,
Бахмацький район, місто Бахмач, вул. Роменська,

буд.1.
04635 3-14-81
(місцезнаходження юридичної особи або місце

провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер

телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні

альтернативи.
- Планована діяльність, її характеристика.
Передбачається нове будівництво автозаправочної

станції по вул. Комсомольська, 34-а в смт. Дмитрівка,
Бахмацького району, Чернігівської області, до складу
якої входитимуть: будівля операторської, металевий
навіс, паливо роздавальні колонки, резервуарний
парк палива (бензин, дизпаливо), стаціонарний
автомобільний газозаправний пункт, пожежні
резервуари, інформаційно-цінове табло, локальні
очисні споруди дощових стоків, локальні очисні
споруди побутових стоків, майданчик для висадки
пасажирів, майданчик для сміттєзбірників, дорожні
знаки.

Технічна альтернатива 1.
Технологічна частина АЗС включає в себе: АЗС

- підземний резервуарний парк палива (бензин,
дизпаливо), дві роздавальні колонки; стаціонарний
автомобільний газозаправний пункт.

З метою захисту території від забруднення
передбачається влаштування локальних очисних
споруд (ЛОС):

- ЛОС зливових вод ТОВ «Аквантік• BioBox-N,
- ЛОС госпобутових стоків: септик, фільтруючий

колодязь;
Технічна альтернатива 2.
Варіант щодо накопичення стічних вод (зливових

та господарсько-побутових) з наступним вивезенням

Зберігання суміші пропан-бутан (СВГ) передбачено
в резервуарі 1х10 м3 (стаціонарний автомобільний
газозаправний пункт) - наземно.

6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами щодо технічної
альтернативи 1:

При дотриманні вимог технологічного регламенту
роботи АЗС, вплив на навколишнє середовище
знаходиться в межах нормативів чинного
законодавства і окремих додаткових екологічних
обмежень не потребує. Запланована діяльність
проводиться в межах орендованої земельної
ділянки. Санітарно-захисна зона АЗС витримується.
Обмеження планової діяльності:

- Дотримання розмірів СЗЗ;
- Дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин

в межах ГДК населених місць;
- Прямий вплив на грунт, поверхневі та підземні

води-відсутній;
- Акустичне забруднення-допустимий рівень шуму.
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Містобудівні умови та обмеження отримані, розмір

СЗЗ витримується, протипожежні розриви між
будівлями та спорудами дотримуються.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і

захист території за альтернативами щодо технічної
альтернативи 1:

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишу
кування. · Проектні рішення в період будівництва
та експлуатації забезпечують раціональне
використання грунту, водних ресурсів та здійснення
відновлювальних заходів.

щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування

на майданчику будівництва, організація відведення
дощових та талих вод, зняття рослинного шару грунту
при земляних роботах.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на

довкілля щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами можливого впливу існуючої на довкілля

є: автотранспорт, технологічне обладнання АЗС,
заправний майданчик, технологічні процеси, локальні
очисні споруди зливових вод та господарсько
побутових стоків.

Коротка характеристика можливих впливів планової
діяльності:
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впливу 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 впливу 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 громадського
обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обгрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля
та отримання рішення про провадження планованої
діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також
узяти участь у громадських слуханнях. Детальніше
про процедуру громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня



автомобільний газозаправний пункт. - - • - -~
З метою захисту території від забруднення

передбачається влаштування локальних очисних
споруд (ЛОС):

- ЛОС зливових вод ТОВ -Аквантік- BioBox-N,
- ЛОС госпобутових стоків: септик, фільтруючий

колодязь;
Технічна альтернатива 2.
Варіант щодо накопичення стічних вод (зливових

та господарсько-побутових) з наступним вивезенням
на найближчі очисні споруди - є не обгрунтована,
як з економічної, так і з технологічної точок зору для
безпечної експлуатації АЗС;

3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.
В 2017 році на замовлення Дмитрівської селищної

ради Бахмацького району Чернігівської області був
розроблений «Детальний план території земельної
ділянки для розміщення автозаправочноі станції
по вул. Комсомольська, 34А в смт. Дмитрівка,
Бахмацького району Чернігівської області», який
затверджений рішенням 28 сесії 7 скликання
Дмитрівської селищної ради від 01.09.2017.

Влаштування АЗС планується на орендованій
земельній ділянці - договір оренди землі від
27.02.2017 NO 27/02, витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права від 02.03.2017, реєстраційний
номер об'єкта нерухомого майна 1079068474203,
рішення про державну реєстрацію прав та іх обтяжень,
індексний номер 34119553, кадастровий номер
7420355600:00:002:0519; площа 0,9 га.

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої

діяльності
Під час роботи АЗС відбудеться створення

додаткових робочих місць, збільшення надходжень
до бюджетів всіх рівнів, розвитку відповідної
інфраструктури, ділової та інвестиційної сфери.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Призначення автозаправочноі станції - заправка
автомобілів споживачів:

- рідким моторним паливом (бензин та дизельне
пальне) - 200 заправок на добу,

зрідженим вуглеводневим газом (пропан
бутаном)- 120 заправок на добу.

Режим роботи АЗС - цілодобовий.
Зберігання палива передбачено в підземних

двостінних резервуарах: 1х10 мз бензин А-92, 1х10
мзА-95 «Преміум •• , 1х10 м3дизпаливо, 1х10 мз- для
збору аварійного проливу.
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8. Сфера, джерела та види можливого впливу на

довкілля щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами можливого впливу існуючої на довкілля

є: автотранспорт, технологічне обладнання АЗС,
заправний майданчик, технологічні процеси, локальні
очисні споруди зливових вод та господарсько
побутових стоків.

Коротка характеристика можливих впливів планової
діяльності:

- на геологічне середовище - відсутній;
- на повітряне середовище - викиди парів бензину,

вуглеводнів фракції С12-С19, оксиду вуглецю,
діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів
пропан-бутану;

- на клімат та мікроклімат - відсутній;
- на водне середовище-утворення господарських,

побутових та зливових стоків;
- на техногенне середовище - відсутній;
- на соціальне середовище - не впливає;
- на рослинний та тваринний світ - відсутній;
- на грунт - в межах дозволених рівнів;
- утворення відходів, що будуть передават11ся на

утилізацію. ·
щодо технічної альтернативи 2:
Співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на

довкілля можливі на території здійснення планової
діяльності на території Дмитрівської селищної ради
Бахмацького району Чернігівської області.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. 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 (зазначити відповідний пункт і
частину статті 3 Закону Украіни «Про оцінку впливу на
довкшля-)

Планова діяльність належить до другої категорії
видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля ч. 3 п.4.

1 О. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля (у тому числі
наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (уражених держав)

Транскордонний вплив відсутній.
11. Плановий обсягдосліджень та рішеньдеталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону «Про оцінку впливу на
довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості Планована
суб'єктом господарювання діяльність може мати
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці

оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень

та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду ваших зауважень і
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня іх отримання). Особи, які надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку іх персональних даних.
Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обфунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про

провадження даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на початок будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті
11 Закону Украіни «Про оцінку впливу на цовкілля-)

Державна архітектурно-будівельна інспекція
Украіни

(орган, до повноважень якого належить прийняття
такого рішення)

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

14000, м. ЧернІrІв, проспект Мнру, 14; Е-та/1:
dapr-pos~cg.gov.ua

(0462)77-44-88 Факс (0462) 67-78-13,Ганжа
Валентнна Юріївна

(найменування уповноваженого органу,
поштова адреса, електронна адреса, номер

телефону та контактна особв},



Товариство з обмеженою
відповідальністю «СТРОЙ ЦЕНТР»
Код ЄДРПОУ 35823120
16500. Чернігівська обл .. м. Бахмач. вул.
Роменська. 1
р/р 26006543655 в АТ «Райффайзен Банк
АВАЛЬ», МФО 380805
тел.: (044) 393-06-78
тел./факс: (044) 393-06-79
e-mail: office@stc.in.ua

Нафтобаза
16500, Чернігівська обл.
м. Бахмач, вул. Роменська. 1
тел./факс: (04635) 31-481
тел.: (067) 463-73-35
e-mail: buh@stc.1n.ua

14.12.2018 р. смт. Дмитрівка

AKT№l

Про розміщення або оприлюднення
Повідомлення про плановану 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 «Строй Центр»
«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «Строй Центр» Кирути Г.Г., керівника
проектів ТОВ «Строй Центр» Ігнатова І.Ю., інженера з охорони праці ТОВ «Строй
Центр» Мішина С.Д. 14 грудня 2018 року проведено розміщення з фотофіксацією
на дошці огоJ]_ошень_дмитQівської селищної роди «Повідомлення про плановану
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Будівництво автозаправної
станції по вул. Комсомольська, 34-а в смт. Дмитрівка, Бахмацького району,
Чернігівської області» для громадського обговорення з наданням зауважень і
пропозицій до планової діяльності.

Кирута Г.Г.
Ігнатов І.Ю.
Мішин С.Д.









Товариство з обмеженою
відповідальністю «СТРОЙ ЦЕНТР»
Код ЄДРПОУ 35823120
16500, Чернігівська обл .. м. Бахмач. вул
Роменська, 1
р/р 26006543655 в АТ «Райффайзен Банк
АВАЛЬ», МФО 380805
тел.: (044) 393-06-78
тел./факс: (044) 393-06-79
e-mail: office@stc.iл.ua

Нафтобаза
16500, Чернпівська обл.
м Бахмач. вул Роменська. 1
тел./факс: (04635) 31-481
тел.: (067) 463-73-35
е-гпап: buh@stc 1n ua

14.12.2018 р. м. Бахмач

АКТ№2

Про розміщення або оприлюднення
Повідомлення про плановану 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 «Строй Центр»
«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «Строй Центр» Кирути Г.Г., керівника
проектів ТОВ «Строй Центр» Ігнатова І.Ю., інженера з охорони праці ТОВ «Строй
Центр» Мішина С.Д. 14 грудня 2018 року проведено розміщення з фотофіксацією
на дошці оголошень ТОВ «Строй Центр» за адресою вул.Роменська,1 ум.Бахмач
Чернігівської області «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля «Будівництво автозаправної станції по вул.
Комсомольська, 34-а в смт. Дмитрівка, Бахмацького району, Чернігівської
області» для громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій до
планованої діяльності.

Кирута Г.Г.
Ігнатов І.Ю.
Мішин С.Д.
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JРОММСЬКЕ 10VOBOPEfНUI
ється суб'€КТОМ господареован~ІІІ)

(Аа'Гс' офіІUМІ1оrо ony6nhiyia•••• в ЕдмноЇЇу ркётрі з ---~~--'N! 201812132412,_.....,.... _
оцінки вплмеу на ДОІІІWUtІІ (автоматично rенерупься (ркстрацеинии номер справи про оценку вмиву на
проrрамними мса6ами веденнtІ Ркстру. не зазнача- довкілля планованої діяльності)

огопешення
nDO початок П)Ома.аськоrо о&rоворення звtn,

з оuінкn впnnвУ на .аовкІnnя
ПовІдомnммо про початок громад

а.коrо обговорення звіту з оцінки
вnnиву на довкілля планованої ді
мwюсті, зазначеноі у пункті 1 цього
огоnоwення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до плано
ваної діяльності.

1. Пnанована .аІяnьнІсnt
Будівництво стаціонарної багато

паnивноі автозаправочної станції зі
стаціонарним газозаправним пунктом
по вул. Комсомольська, 34-а в смт.
Дмитрівка, Бахмацького району,
Чернігівської області.

Багатопаnивна автозаправочна
станція розрахована на 200 запра
вок на добу двома марками бензину
А-92, А-95 сс:Преміум», дизельним
паnьним та 120 заправок на добу СВГ
(скрапленим вуглеводневим газом
пропан-бутан).

Зберігання бензинів та дизпаnива
передбачаf:ТЬСЯ в підземних двостін
них метаnевих резервуарах ємністю
по 10 мз кожний; дnя зберігання СВГ
- стаnевий надземний циnіндрічний
резервуар ємністю 10 мз.

(загаnьні технічні характеристики,
у тому чисnі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, пло
ща, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)
2. а,&'Ект rосnоааІІНОІІаННА - _
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ ЦЕНТР»
(повне найменування юридичної

особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз
вище, ім'я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 35823120
фізичної особи - підприємця, іден

тифікаційний код
або серія та номер паспорта (дnя

фізичних осіб, які через свої релі
гійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це від
повідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті),

Україна 16500, Чернігівська область,
Бахмацький район, місто Бахмач,

вул. Роменська, буд. 1;
Телефон - +380463531481
(місцезнаходження юридичної осо

би або місце провадження діяльності
фізичної особи - підприємця (по
wтовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
З. УnовноваженnІі орrан, якnІі

заІезпечJІЕ nровеа.ення rромаа.
ськоrо оІrовонння

Департамент агропромислового
розвитку, екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної дер
жавної адміністрації;

орrан аІо s,повноваменnІі терn
тоРІаnьнnІі ОРrан. шо за&езпечw
a.ocnm .ао звtn, з оu.Інм вnnn• на
аовкІмЯ та ІнwоТ aom,nнoJ~
маuП woao І"ІСІаНОUНОІ .аJяnьност1
Департамент агропромислового

розвитку, екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної держав
ної адміністрації; 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14; E-mail: dapr_post@
cg.gov.ua; Ганжа Ваnентина Юріівна,
(0462)77-44-88 Факс (0462) 67-78-13.

(зазначити найменування органу,
місцезнаходження, номер телефону
та контактну особу)
7. УповноваженnІі ueкn»anьнnn

орrан аІо s,повноважен11n терn
торІаnьнnІі орrан• .ао якоrо нааа
ються заs,важення І nponoзnuli.
та СТРокn нааання заnа•ень І
ПРОПОзnu.ІІі
Департамент агропромислового

розвитку, екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної держав
ної адміністрації; 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14; E-mail: dapr_post@
cg.gov.ua; Ганжа Ваnентина Юріївна,
(0462)77-44-88. Факс (0462) 67-78-13.

(зазначити найменування орrану,
поwтову та електронну адресу, номер
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції прийма
ються протягом усього строку гро
мадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього
оголоwення.
8. Наявна екоnоrtчна ІttФор,11аuІя

шо.ао пnанованоІ аІяnьносrt
Звіт з оцінки впливу на довкіnnя

планованої діяльності на 96 аркуwах.
Об'єкт відноситься до таких, що

мають вплив на довкілля.
Санітарно-захисна зона - 50 м -

витримуf:ТЬСЯ.
9. Mlcue (MICUA) РОЗМІwенНА JІІІ

тs, J оu.Інм вnnn• на .аовкІмя та
ІнwоІ а.оаатковоІ ІнФоРмаuІІ (вkІ
мІнне вш nрnмІwення. JUнaчettO
ro s, m,нктt 6 uьoro оrоnоwення). а
тако• час. з якоrо nюмааськkТЬ
моJКе о:1наііомІІТІІСА з н11мn

ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР», за адресою:
16500, Чернігівська область, Бах
мацький район, місто Бахмач, вул.
Роменська, буд. 1;

Контактна особа Ігнатов Ігор Юрі
йович.

Телефон: +380463531481.
Дмитрівська селищна рада, за

адресою: 16572, Чернігівська область,
Бахмацький район, смт Дмитрівка,
вул. Незалежності, буд. 18 - з 18 лю
того 2019 року;

Контактна особа Кагало Григорій
Васильович.

Телефон:+380463545246.

11мс-111111•••--

14000, м. Черніrів, проспект Миру, 14
E-mail: dарг_post@cg.gov.ua
Ганжа В~на Юріївна, (0462)77-

44-88 Факс (0462) 67-78-13
(найменування уповноваженого

органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)

11. ПРОUеаJІРа npnliнsnтя рІwен
ня nPO nР()ІІUЖенНА пnанованот
аІяnьностt та ОРrан. якnІіІ POJrnя
aaтnмe реи,nьтатn оu.Інм вмn•
на .аовкІnnя

Дозвіл на початок будівельних робіт,
що видається Державною архітектур
но-будівельною інспекцією України.
відповідно до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяль
ності».

(вид рішення про провадження
планованої діяльності, орган, упов
новажений його видавати, норма
тивний документ, що передбачає
його видачу)
5. Сnюм. ТРІІ&аnІСТІt та ПОРААОК

nюмаа.ськоrо оІrовонння звtn, з
оuІнкn вnnn• на .аовкІnnя. вкnю
чаюч11 ІнФоРмаuІю ПРО час І мkue
s,clx :1апnанованnх rромаа.ськnх
сmпсань

Триваnість громадського обговорен
ня становить 25 робочих днів (не мен
ше 25, але не більwе 35 робочих днів)
з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у
назві оголоwення) та надання гро
мадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та інwої додапо
вої інформації, визначеної суб'єктом
господарювання, що передається дnя
видачі висновку з оцінки впливу на
довкімя.

Протягом усього строку rромадсько
го обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження
або пропозиції, які, на її думку, сто
суються планованої діяльності, без
необхідності їх обІ'руНтування. Заува
ження та пропозиції можуть подава
тися в письмовій формі (у тому чисnі
в електронному вигляді) та усно під
час rромадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані пісnя встановле
ного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (nepwi) від
будуться

07 лютого 2019 року о 12:00 в _при
міщенні Дмитрівської селищної ради,
за адресою: 16572, Чернігівська об
ласть, Бахмацький район, смт Дми
трівка, вул. Незалежності, буд. 18.

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться--------,------
_(вказати дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)
6. УповноваженnІі uеНТРаnьнnІі



За с ну злагоду.

Шановні земляки!
Протягом багатьох століть українці

мріяли про незалежну єдину соборну
державу, про те, щоб землі, які з істо
ричних причин були поділені різними
країнами, об'єдналися.

Возз'єднання українців на своїй
землі в єдиній Українській державі -
вияв народної волі до самовизначен
ня і консолідації; свідчення політичної
зрілості нації.

22 січня український народ відзна
чає величні дати своєї багатовікової
історії - День Соборності України та
1 ОО-річчя проголошення Акту злуки
Української Народної Республіки і За
хідноукраїнської Народної Республіки,
свято об'єднання українських земель
в єдину самостійну державу - Україн
ську Народну Республіку.

Головний урок Злуки - це усвідом
лення того, що тільки в єдності сила і
перемога. День соборності назавжди
буде джерелом упевненості у нашому
кращому майбутті, що зросла і зміцні
ла у віковій визвольній боротьбі укра-
;,_,,.....,,.,пгп и::1пплv

14 січня у Бахмацькомурайоні з робочим візитом пе
ребували голова Чернігівської обласноїдержавноїад
міністрації Олександр Мисник та народний депутат
України Валерій Давиденко.

Свій робочий візит Валерій Давиденко розпочав із Бах
мацької ЗОШ 1-111 ст.№5. Разом із головою районної держав
ної адміністрації Тетяною Неділька та завідувачем сектору
освіти райдержадміністрації Ларисою Журбою. Валерій Ми
колайович ознайомився зі станом освоєння субвенційних
коштів, які були виділені за його сприяння на соціально-еко
номічний розвиток окремих територій у сумі 400 тис.грн, а
саме на капітальний ремонт
6 санвузлів Бахмацької ЗОШ
1-111 ст. №5.

Директор школи Ірина
Оніщенко запросила почес
них гостей побувати у за
тишних класах. пройти-

заходи з протипожежної безпеки та лише за неповних два мі
сяці побудовано санблок. Загалом, на реконструкцію об'єкту
та оновлення матеріально-технічної бази було спрямовано
майже 2 млн гривень.

Також одним із напрямів роботи з молоддю є залучення
її до занять фізичною культурою і спортом, що в свою чер
гу потребує розбудови спортивної інфраструктури. Вдалося
ефективно використати кошти в сумі майже 1,5 млн гривень
на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі
штучним покриттям на базі Бахмацької ЗОШ 1-111 ст. № 5, а та
кож віднайдено кошти з районного бюджету в сумі 82 тис. грн



19.01 .2019р. Голос Пенсеймів ,я З стор.
Рука не піднімається, щоб написати:
«Світлій пам'яті» У серці і у розумі
він все іще живий .
І все ж...

Світлій
пам'яті
Рибного
петра
Миколайовича

Неначе удар блискавиці ...
Як грім серед ясного дня.
О ні, ні, мені це не сниться,
Я чую трагічне: нема!
Лежить у сумній домовині
В розкішних трояндах увесь.
Ридає невтішно дружина,
Назад повернутись зове.
Та звідти дороги немає,
Куди відлітає душа...
Остання доба догорає,
Навік зупиняється час.
Слід мук на блідому обличчі ...
Хороший він був чоловік.
Утрата іще не осмислена,
А вже попрощались навік.
Залишив дітей і дружину,
І крихітку-внука лишив.
І світ весь цей білий покинув.
Неначе у ньому й не жив.
А ще кілька місяців тому
Гостей коньяком частував,
Насправді ж збирався в дорогу,
В останню, і тихо згасав.
І згас. Не діждав ювілею:
Всього кілька днів не дожив.
Сумує зимова алея,
Чорніє лахміття ожин.
З весною алея засяє,
Ожина також зацвіте.
його вже не буде. Немає ...
І туга у серці росте.
Людина не вічна - вмирає,
Повільно зникає в імлі,
Та слід по собі залишає -
Невидимий слід на Землі.
І він добрий слід тут залишив -
з добром ДО ЛЮДИНИ ходив ...

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрf з оцінки
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстfу, не зазначається суб'єктом
господарювання) NO 2018 2132412 (реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

Оголошення
про початок громадського обговорення

• • •звггу З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
Повідомляємо про початок громадського обгово

рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування заува
жень і пропозицій громадськості до планованої ді
яльності.

1. планована діяльність
Будівництво стаціонарної багатопаливної авто

заправочної станції зі стаціонарним газозаправним
пунктом по вул. Комсомольська, 34-а в смт Дмитрів
ка, Бахмацького району, Чернігівської області.

Багатопаливна автозаправочна станція розрахо
вана на 200 заправок на добу двома марками бензи
ну А-92, А-95 «Преміум», дизельним пальним та 120
заправок на добу СВГ (скрапленим вуглеводневим
газом пропан-бутан).

Зберігання бензинів та дизпалива передбачається
в підземних двостінних металевих резервуарах єм
ністю по 10 куб.м кожний; для зберігання СВГ - ста
левий надземний циліндрічний резервуар ємністю
10 куб.м.

(загальні технічні характеристики, у тому числі па
раметри планованоїдіяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованоїдіяльності).

2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ

НІСТЮ «СТРОЙ ЦЕНТР»
(повне найменування юридичної особи, код згідно

з ЄДРПОУабо прізвище, ім'я та по батькові
Код ЄДРПОУ - 35823120

фізичної особи - підприємця, ідентифікацій
ний код або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовля
ються від прийняття реєстраційного номера обліко
вої картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті),

Україна 16500, Чернігівська область,
Бахмацький район, місто Бахмач, вул. Роменська,

буд.1;
Телефон:+380463531481
місцезнаходження юридичної особи або місце

провадженнядіяльності фізичноїособи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер те

лефону).
З. Уповноважений ооєвн, який забезпечvє поо-

Протягом усього строку громадського обговорен
ня громадськість має право подавати будь-які за
уваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх обгрунгу
вання. Зауваження та пропозиції можуть подавати
ся в письмовій формі (у тому числі в електронному
вигляді) та усно під час громадських слухань із вне
сенням до протоколу громадських слухань. Пропо
зиції, надані після встановленого строку, не розгля
даються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 07 лю
того 2019 року о 12:00 у приміщенні Дмитрівської
селищної ради, за адресою: 16572, Чернігівська
область, Бахмацький район, смт Дмитрівка, вул. Не
залежності, буд. 18.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро
мадських слухань).

6. Уповноважений центральний орган або упо
вноважений територіальний орган, що забезпе
чує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншоїдоступної інформації щодо планованої
діяльності

Департамент агропромислового розвитку, еко
логії та природних ресурсів Чернігівської облас
ної державної адміністрації; 14000, м. Чернігів, про
спект Миру, 14; E-mail: dapr_post@cg.gov.ua; Ганжа
Валентина Юріївна, (0462)77-44-88 Факс (0462) 67-
78-13.

(зазначити найменування органу, місцезнахо
дження, номер телефону та контактну особу).

7. Уповноважений центральний орган або упо
вноважений територіальний орган, до якого на
даються зауваження і пропозиції, та строки на
дання зауважень і пропозицій

Департамент агропромислового розвитку, еколо
гії та природних ресурсів Чернігівської обласної дер
жавної адміністрації; 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14; E-mail: dapr_post@cg.gov.ua; Ганжа Вален
тина Юріївна, (0462)77-44-88, факс (0462) 67-78-13.

(зазначити найменування органу, поштову та
електронну адресу, номер телефону та контактну
особу)

,:,,.,.,,_,..,.,,,_'Ul,...11111"1 і _... __ r'l_,..1,01 ІІІ



чорніє лахмптя ожин.
З весною алея засяє,
Ожина також зацвіте.
Його вже не буде. Немає...
І туга у серці росте.
Людина не вічна - вмирає,
Повільно зникає в імлі,
Та слід по собі залишає -
Невидимий слід на Землі.
І він добрий слід тут залишив -
З добром до людини ходив...
Берізка сніжинку колише,
Яку він торік посадив.

5.01.2019.
День Пам'яті Петра Миколайовича.

* * *
Він відійшов у Вічність
І скромно, і красиво.
Запалювала свічі
Зима -черниця сива.
Цвіли на білих вікнах
Холодні мертві квіти.
А сонечко розквітло
Востаннє, щоб зігріти,
Востаннє лиш для нього,
Бо він уже відходив
І світ цей покидав.
Замурувало води:
Озера, ріки, став ...
Зима морозна видалась,
Безжалісна зима.
І ,sтось сказав невидимий:
-Иого уже нема.
А хтось в це не повірив -
Повірити не зміг.
Зимовий білий вітер
Все сипав, сипав сніг.
Засипало стежинки,
Дороги замело.
Ридала гірко жінка,
Схиляючи чоло:
І діти тихо плакали
За найдорожчим батьком,
Зітхала важко хата
За золотим хазяїном.
Життя людське в минулому -
Було і вже не буде.
Та пам'ять не згасає:
Допоки пам'ятають
Людина не вмирає:
У пам'яті, у слові
Щоразу воскресає.
Так, як воскрес Спаситель,
Воскреснемо і ми.
Палають білі свічі холодної зими.

7 січня. Різдво Христове.
Тож згадаємо вобрим словом
петра Миколаиовича.

Тетяна ФЕДОРОВА.

вої картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті),

Україна 16500, Чернігівська область,
Бахмацький район, місто Бахмач, вул. Роменська,

буд. 1;
Телефон:+380463531481
місцезнаходження юридичної особи або місце

провадженнядіяльності фізичноїособи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер те

лефону).
З. Уповноважений орган, який забезпечує про

ведення громадського обговорення
Департамент агропромислового розвитку, еколо

гії та природних ресурсів Чернігівської обласної дер
жавної адміністрації;

14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14
E-mail: dapr_post@cg.gov.ua
Ганжа Валентина Юріївна, (0462)77-44-88 Факс

(0462) 67-78-13
(найменування уповноваженого органу, місцезна

ходження, номер телефону та контактна особа).
4. Процедура прийняття рішення про прова

дження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на
довкілля

Дозвіл на початок будівельних робіт, що видаєть
ся Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України, відповідно до Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності». ·

(вид рішення про провадження планованоїдіяль- ·
ності, орган, уповноважений його видавати, норма
тивнийдокумент, що передбачає його видачу).

5. Строки, тривалість та порядок громадсько
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл
ля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 ро
бочих днів) з моменту офіційного опублікування цьо
го оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту з оцін
ки впливу на довкілля та іншої додаткової інформа
ції, визначеної суб'єктом господарювання, що пе
редається для видачі висновку з оцінки впливу на
довкілля.

вноважений територіальний орган, до якого на
даються зауваженн~, і пропозиції, та строки на
дання зауважень і пропозицій

Департамент агропромислового розвитку, еколо
гії та природних ресурсів Чернігівської обласної дер
жавної адміністрації; 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14; E-mail: dapr_post@cg.gov.ua; Ганжа Вален
тина Юріївна, (0462)77-44-88, факс (0462) 67-78-13.

(зазначити найменування органу, поштову та
електронну адресу, номер телефону та контактну
особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначе
ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. На~,вна екологічна інформація щодо плано
ваноїдіяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль
ності на 96 аркушах.

Об'єкт відноситься до таких, що мають вплив на
довкілля.

Санітарно-захисна зона - 50 м - витримується.
9. Місце (місц~,) розміщенн~, звіту з оцінки

впливу на довкілля та іншої додаткової інфор
мації (відмінне від приміщенн~,, зазначеного у
пункті 6 цього оrолошенн~,), а також час, з якого
rромадськіС'[Ь може ознаЙОМНТНСfІ з НИМИ

ТОВ «СТРОИ ЦЕНТР», за адресою: 16500, Чернігів
ська область, Бахмацький район, місто Бахмач, вул.
Роменська, буд. 1 ;

Контактна особа - Ігнатов Ігор Юрійович, телефон
+380-(4635)-31481.

Дмитрівська селищна рада, за адресою: 16572,
Чернігівська область, Бахмацький район, смт Дми
трівка, вул. Незалежності, буд. 18 - з 18 лютого 2019
року;

Контактна особа - Кагало Григорій Васильович,
телефон +380-(4635)-45-246.

(найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

Кирута Г.Г., директор ТОВ «СТРОИ ЦЕНТР».

Виконавчий комітет йісківської сільської
ради повідомляє про намір провести спи
сання та виключення з заrальноrо житлово
го фонду розібрані, знесені бfдинки, ті, що
розпались в результаті аваріиності, будин
ки, які ремонту та відновленню не підляга
ють, за наступною адресою:

1. с. Осинівка, вул. Осинівка, 36.
2. с. Осинівка, вул. Осинівка, 18.
3. с. Осинівка, вул. Осинівка, 28.
4. с. Осинівка, вул. Осинівка, 40.
5. с. Осинівка, вул. Осинівка, 11.
6. с. Осинівка, вул. Осинівка, 7.
7. с. Осинівка, вул. Осинівка, 23.
8. с. Піски, вул. O.Орищенка, 20.
9. с. Піски, вул. Шевченка, 34.

10. с. Піски, вул. Залізнична, 9.
11. с. Піски, вул. Залізнична, 97.
12. с. Піски, вул. Центральна, 64.
13. с. Кулішове, вул. Кулішова, 27.
14. с. Варварівка, вул. Привокзальна, 11.
15. с. Варварівка, вул. Привокзальна, 7.
16. с. Варварівка, вул. Привокзальна, 8.
17. с. Варварівка, вул.Привокзальна, 39.
18. с. Варварівка, вул. Привокзальна, 58.
19. с. Варварівка, вул. Садова, 7.
20. с. Олексіївка, вул. Олексіївка, 37.
21. с. Олексіївка, вул. Олексіївка, 8.
За детальною інформацією звертатись за тел.

О-(4635)-4-45-45 або за адресою: с.Піски, вул.
Центральна, 32, виконком Пісківської сільської ради.
Пісківськнй сільський голова Світлана ЛЕВЧЕНКО.



Товариство з обмеженою
аідповшапьнютю «СТРОЙ ЦЕНТР»
Код ЄДРПОУ 35823120
16500, Черніпвська обл., м. Бахмач, вул.
Роменська, 1
р/р 26006543655 в АТ «Райффайзен Банк
АВАЛЬ», МФО 380805
тел.: (044) 393-06-78
тел /факс: (044) 393-06-79
е-гпай office@stc ,п ua

Нафтобаза
16500, Чеоюпаська обл
м. Бахмач, вул Роменська, 1
тел./факс: (04635) 31-481
тел. (067) 463-73-35
e-mail: buh@stc.,n ua

17.01.2019 р. смт. Дмитрівка

АКТ№З

Про розміщення або оприлюднення
Оголошення про початок громадського обговорення

звіту з оцінки 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 «Строй Центр»
«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «Строй Центр» Кирути Г.Г., керівника
проектів ТОВ «Строй Центр» Ігнатова І.Ю., інженера з охорони праці ТОВ «Строй
Центр» Мішина С.Д. 17 січня 2019 року проведено розміщення з фотофіксацією
на_дошці оголошень Дмитрівської селищної ради «Оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля «Будівництво
автозаправної станції по вул. Комсомольська, 34-а в смт. Дмитрівка, Бахмацького
району, Чернігівської області» для громадського обговорення з наданням
зауважень і пропозицій до планової діяльності.

Кирута Г.Г.
Ігнатов І.Ю.
Мішин С.Д.





Товариство з обмеженою
відповідальністю «СТРОЙ ЦЕНТР»
Код ЄДРПОУ 35823120
16500, Чернігівська обл., м Бахмач, вул
Роменська. 1
р/р 26006543655 в АТ «Райффайзен Банк
АВАЛЬ», МФО 380805
тел.: (044) 393-06-78
тел.Іфакс: (044) 393-06-79
e-mail: office@stc.1n.va

Нафтобаза
16500. Черниівська обл
м Бахмач. вул Роменська 1
тел.Іфакс (04635) 31-481
тел (067) 463· 73-35
е-гпап bLJh@stc ,п ua

17.01.2019 р. м. Бахмач

АІ<Т№4

Про розміщення або оприлюднення
Оголошення про початок громадського обговорення
звіту з оцінки 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 «Строй Центр»
«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля» комісією у складі: директора ТОВ «Строй Центр» Кирути Г.Г., керівника
проектів ТОВ «Строй Центр» Ігнатова І.Ю., інженера з охорони праці ТОВ «Строй
Центр» Мішина С.Д. 17 січня 2019 року проведено розміщення з фотофіксацією
на дошці оголошень ТОВ «Строй Центр» за адресою вул.Роменська,1 ум. Бахмач
Чернігівської області «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля «Будівництво автозаправної станції по вул.
Комсомольська, 34-а в смт. Дмитрівка, Бахмацького району, Чернігівської
області» для громадського обговорення з наданням зауважень і пропозицій до
планованої діяльності.

Кирута Г.Г.
Ігнатов І.Ю.
Мішин С.Д.
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ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 5208
аід "__Q2._" ~ 2019 роху

Платник

Код

ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР»І 35823120
Ідентиф1каuійний код 14305909

Банк платника

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" УМ.КИЄВІ

код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА

380805 126006543655

Отримувач Департамент АРЕПР Чериіrіасьхої ОдА

Код І 00733702 J

Банк отримувача
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І 31250212109033

820172

Сума (словами)
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11596, 10

Призначення платежу
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09.01.2019 р. Б~е_з_пдв__. _
ДР

М. П. Підписи _____________ Кирута Григорій Григорович
Проведено банком

09.01.2019

підпис банку
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ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

«Будівництво автозаправної станції по вvJl. Комсомольська, 34-а в смт. Д;1,.нпрівка, Бахмацького району, Чернігівсько·і
області»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу 1-1а довкілля № 201812132412

Чернігівська область, смт Дмитрівка, вуJ1. Комсомольська, буд. 34-а, при\1іщення Дмитрівської сели~ної ради
(місце проведення громадського слухання)

від 07 лютого 2019 року о 12 годині смт Дмитрівка

.·

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _{5 осіб згідно із журналом (відомістю) реестрації учасників, що є невідємним лолатком
до цього протоколу.

Поря. юк денний:

] . 01 олошення головуючого, порядку денно, о га регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на ловкілля, доповіді інших учасників.

3. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).

5. Пілбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень 1 пропозицій громадськості та закриття
громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.



Слухали:
'.

J. Головуючого, який повідомив, що згідно -~ Порядком проведення громадських слухань у процесі ошнки впливу на довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. No 989. він уповноважений головувати на громалських
слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань. процедуру врахування зауважень та пропозицій
громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий
регламент:

на вступне слово головуючого - до S хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання - до за хв.;

на кожну з __ співдоповідей - до-=- хв.;

відповілі на запитання після доповідей усіх співлоповідачів разом - до _5_ хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні - до - хв.;. --

на інші виступи в обговоренні - до 3)- хв.:

на підбиття підсумків та закриття слухань - до _s__ хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

І. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Jw.o.1иdQ., Jwjю //};ійdило - ІCP/2Lfж1Jm. 11/юекиц,1 ТО/3 ,'J tщ/Jod, wешп/:2 11

(прізвище, ім'я. по батькові, посада) - &. А
іішL&_:ЬJІш1 ~ш· · dx.i ,А 4;JІ,Щ(,(СИ,,,6 tua.. - ~~ •~JIO. ~ Ф2 маm a'W O <•~0,,,,,.;,тдопоюд,) , Ь' ~~,

=:~u:ш:::;;~~~~k,Q~
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2. Доповідь ін шого учасника

-==
(прізвище. імя, по батькові, посада)

(короткий зміст доповіді)

З. Доповідь іншого учасника

(прізвище. імя, по батькові, посада)



З. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на
громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)"

№ Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що ·i'x подає) Відповідь. якщо надавалася
(із зазначенням особи, що її над_<!~)

~JIO.

- ciJyflUд.Jd!UOO ~~ жрц- ~-

..



4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них}*
'N~ Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)

~
І __/

----
~L--

!
'

5. Підбиття головуючим підсумків, інформу вання учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та
закрипя громадських слухань.

Слухали:

іІ:Ltш°;и;:#;а,::::!::~ :/:::::::::d~::і ш Jtu'~~)6~,r:;=: ~/?'!J~:! ~~~ -;:в~



До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на _5_ арк.

2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на _L_ арк.

З. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли про гягом громадських слухань, на_,/_арк.

4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань. на ~ арк.

5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань. на-=- арк.

б. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий
(підпис)

dщ;щ, IJ/12
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

«Будівництво автозаправної станції по вул. Комсомольська, 34-а в смт. Дмитрівка, Бахмацького району, Чернігівсько"~·
області»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201812132412

Чернігівська область, смт Дмитрівка, вул. Комсомольська, буд. 34-а, приміщення Дмитрівської селиuіної ради
(місце проведення громадського слухання]

від 07 лютого 2019 року о 12 годині смт Д;,,.1 итрівка

і І П . . , р·
І ' різвище, ІМ я, . ІК

І по батькові (для фізичнЙх осіб) народження К ~ Адреса реєстрації або фактична адреса
"r. , 6 . . , б . онгактнии ( ф" .6) 6 п· ,~~о І а о пртзвише, 1м я, по атькові (для ф проживання для ізичних ос) а о адреса : шпис=

. - ф. теле он . ( "б) ·! представника I наименування ізичних мгспезнаходження для юридичних осі
і (для юридичних осіб) осіб)
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* Піл ппс особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



\ Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон
проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)
(для юридичних осіб) осіб)
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



., Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб) -
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

" І



\ Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний

Адреса реєстрації або фактична адреса
№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон

проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для ЮРИДИЧНИХ осіб) осіб)
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичних осіб) або

прізвище, ім'я, по батькові
представникаінайменування(д~я

ЮРИДИЧНИХ осіб}

Рік
народження

(для
фізичних

осіб}

Контактний
телефон·

Адреса реєстрації або фактична адреса
проживання (для фізичних осіб) або

алреса місцезнаходження (для
юридичних осіб)

Підпис*

Головуючий
(підпис) (прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

«Будівництво автозаправної станції по вул. Комсомольська, 34-а в смт. Дмитрівка, Бахмацького району, Чернігівської
області»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201812132412

Чернігівська область, смт Дмитрівка, вул. Комсомольська, буд. 34-а, приміщення Дмитрівської селищної ради
(місце проведення громадського слухання)

від 07 лютого 2019 року о 12 годині смт Дмитрівка

І !І .
! Прізвище, ім'я,No і по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, Посада/ найменування юридичної особи Підпис" І

з/п І

І по батькові представника (для юридичних осіб) І
'

;J~ж,,р~
І ~)4~L ~е~м;~ AOjиtfL-ШtL -- j J:.--"(

і І ;т?J/4 І(~с./~
/; ~.?r-

<І і /а(и-~Р--
~

І
/

іІ
І
І
!
І
і
і •
і - =

-L---- і-

r,
<

і
* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно 110 Закону України "Про захист персональних даних".



№
з/п

Прізвище, ім'я,
по б~.тькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я,

по батькові представника {для юридичних o<jo)
Посада / найменування юридичної особи Підпис*

Головуючий
(підпис)

о/аш1са .Ь Ю
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли

протягом громадських слухань

«Будівництво автозаправно·і станції по вул. Комсомольська, 34-а в смт. Дмитрівка, Бахмацького райо·ну, Чернігівської
області»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201812132412

Чернігівська область, смт Дмитрівка, вул. Комсомольська, буд. 34-а, приміщення Дмитрівської селищної ради
(місце проведення громадського слухання)

від 07 лютого 2019 року о 1 2 годині смт Дмитрівка
.·

№
Прізвище, ім'я, по баз ькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних Загальна кількість

І Підпис*
осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції аркушів

!
І
І

----· -----r- І

- - -----------
с

Головуючий
(підпис)

с!Ше?І(f} RJ, Jt2
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, шо дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".


