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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
~ І

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 38709568

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу

на довкілля)

ТОВ «Автострада Трейд Груп»
вул. Данили Галицького, 27,
м. Вінниця, Вінницька обл.
Е g, ):)(}~ї/J°lJ° адреса)

r·

ot::··j·

(дата видачі)

49-20203195542/1
(номер висновку)

20203195542
(реєстраційний номер справи про оцінку вrwиву на -:.

довкілля планованої діяльності)

49-20203195542/2
. (номер і дата звіту про громадське обговорення)

ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
планованої діяльності

«Виготовлення асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальній
установці, розташованій в с. Обичів Прилуцького 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 № 20203195542.

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

Виготовлення асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальній
установці, розташованій в с. Обичів Прилуцького району Чернігівської
області.

3. Назва суб'єкта господарювання:
ТОВ «Автострада Трейд Груп».
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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 України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі -
Закон):

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої
діяльності та об' єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля, відповідно до абзацу 1 О підпункту 11, частини З,
статті З Закону.

5. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД

. .та уповноваженого територ1ального органу з оц1нки впливу
Департаменту екології та природних ресурсів
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 23 березня 2020 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля (далі - Звіт з ОВД) планованої діяльності «Виготовлення
асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальній установці,
розташованій в с. Обичів Прилуцького району Чернігівської області»
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 20 липня 2020 року.

5 .З. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з
оцінки впливу на довкілля 20 липня 2020 року.

на ДОВКІЛЛЯ -

Чернігівської

б. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання Звіту з
ОВД:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«Вісник Ч» від 19 березня 2020 року No 12/1766 та «Чернігівщина: новини і
оголошення» від 19 березня 2020 року № 12, копії яких додаються до цього
звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 16 липня 2020 року № 29/1783 та
«Чернігівщина: новини і оголошення» від 16 липня 2020 року № 29/794, копії
яких додаються до цього звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
17 березня 2020 року розміщено на дошці оголошень у приміщенні
Обичівського старостинського округу № 2 Малодівицкої селищної ради
Прилуцького району Чернігівської області за адресою: вул. Незалежності,
35-А, с. Обичів Прилуцького району Чернігівської області (підтвердженням
факту оприлюднення є акт та фотофіксація); на дошці оголошень біля
приміщення Малодівицької селищної ради за адресою: вул. Слобідська, З,
с. Мала Дівиця Прилуцького району, Чернігівської області (підтвердженням
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факту оприлюднення є акт та фотофіксація); на дошці оголошень у
приміщенні Великодівицького старостинського округу No 3 Малодівицької
селищної ради за адресою: вул. 8 Березня, 2-А, с. Велика Дівиця
Прилуцького району Чернігівської області та біля магазину «Смак» по
вул. Героїв війни с. Велика Дівиця Прилуцького району Чернігівської області
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД з
16 липня 2020 року розміщено на дошці оголошень у приміщенні
Обичівського старостинського округу № 2 Малодівицкої селищної ради
Прилуцького району Чернігівської області за адресою: вул. Незалежності,
35-А, с. Обичів Прилуцького району Чернігівської області (підтвердженням
факту оприлюднення є акт та фотофіксація); на дошці оголошень біля
приміщення Малодівицької селищної ради за адресою: вул. Слобідська, 3, с.
Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області (підтвердженням
факту оприлюднення є акт та фотофіксація); на дошці оголошень у
приміщенні Великодівицького старостинського округу № 3 Малодівицької
селищної ради за адресою: вул. 8 Березня, 2-А, с. Велика Дівиця
Прилуцького району Чернігівської області та біля магазину «Смак» по вул.
Героїв війни с. Велика Дівиця Прилуцького району Чернігівської області
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

Додаткове оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД
розміщено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД, уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 13 серпня 2020 року та
опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 13 серпня 2020 року № 33/1787,
«Чернігівщина: новини і оголошення» від 13 серпня 2020 року № 33/798,
копії яких додаються до цього звіт. Крім вказане оголошення 14 вересня
2020 року було розміщено на дошці оголошень у приміщенні Обичівського
старостинського округу № 2 Малодівицкої селищної ради Прилуцького
району Чернігівської області за адресою: вул. Незалежності, 35-А, с. Обичів
Прилуцького району Чернігівської області (підтвердженням факту
оприлюднення є акт та фотофіксація); на дошці оголошень біля приміщення
Малодівицької селищної ради за адресою: вул. Слобідська, 3, с. Мала Дівиця
Прилуцького району Чернігівської області (підтвердженням факту
оприлюднення є акт та фотофіксація); на дошці оголошень у приміщенні
Великодівицького старостинського округу № 3 Малодівицької селищної ради
за адресою: вул. 8 Березня, 2-А, с. Велика Дівиця Прилуцького району
Чернігівської області; біля магазину «Смак» по вул. Героїв війни с. Велика
Дівиця Прилуцького району Чернігівської області (підтвердженням факту
оприлюднення є акт та фотофіксація) та на території Філії «Прилуцька ДЕД»
ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»
по вул. Залізнична, 1 ус. Обичів Прилуцького району Чернігівської області.

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,
. . .розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:
6.5.1. У приміщенні уповноваженого органу:
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20 липня 2020 року розміщено в приміщенні Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації за адресою:
м. Чернігів, Чернігівська область, пр. Миру, 14.

6.5.2. 20 липня 2020 року -у приміщенні Малодівицької селищної ради за
адресою: 17523, Чернігівська область, Прилуцький район, смт Мала Дівиця, вул.
Слобідська, 3, контактна особа - спеціаліст-землевпорядник І категорії
Малодівицької селищної ради Білан Олена Іванівна, тел. (04637) 675-32, 675-36.

6.5.3 20 липня 2020 року - у приміщенні Обичівського старостинського
округу No 2 Малодівицької селищної ради за адресою: 17540, Чернігівська
область, Прилуцький район, с. Обичів, вул. Незалежності, 35-А, контактна особа
- староста Обичівського старостинського округу № 2 Малодівицької селищної
ради Шанька Тетяна Федорівна, тел. (04637)680-21.

6.5.4 20 липня 2020 року - у приміщенні Великодівицького
старостинського округу № 3 Малодівицької селищної ради за адресою: 17521,
Чернігівська область, Прилуцький район, с. Велика Дівиця, вул. 8 Березня, 2-А,
контактна особа - староста Великодівицького старостинського округу №3
Малодівицької селищної ради Тритяченко Світлана Володимирівна, тел. (04637)
681-34.

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

Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на
адресу уповноваженого територіального органу зауваження 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 23 березня 2020 року по 17 квітня 2020 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало: з 20 липня 2020 року по 17
вересня 2020 року.

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

У зв'язку із внесенням змін до Закону заплановані на 18 серпня
2020 року громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на

. .. . .довкілля планованоі 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 довкілля

зауважень щодо планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп» не
надходило.



5

1 О. В разі проведення транскордонної ОВД
громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна ОВД по зазначеній планованій
здійснювалась.

11. Додатки (викопіювання) на .3+

опис процедури

. .
ДІЯЛЬНОСТІ не

аркушах:
І

Начальник відділу оцінки впливу на
ДОВКІЛЛЯ

управшння природоохоронних. .програм та ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на
довкілля уповноваженого органу)

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

/}1 . І____.,
///rpy-
(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

(підпис)
Катерина САХНЕВИЧ

(ініціали, прізвище)

-_,

Сергій Кузнецов (0462)677-914
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особ• або м1сце nро1аJІжен1н1
JІімьносn ф1з11чноі

аvл nанмла Гашш~коrо буд 27
ІМ t38(P95) 292:46:40

особи • nіаnр1tємц11 (nоwтовмііі
Індекс, адреса), коиrактниіі номер
теnефоиу)

2. П111мо1ама ai1n1oнlcr1o, П 11-
p11ntp1cr11a, томічні an•repмm11

2.1 ПnІМОІІКІ аі11n1оніст1о, П
uрuтер1ст111а.

Пмноаана дімьнJсrь: •В11rоrо1-
ленн11 асфальrобеrоннмх суміwей на
асфапьrозм1wувальн1іІ установці, роз·
таwоеаи1іі в с. Обмч11 Прмnуuького
району Чврніг111сь«оі обпасrі•.

Планована дівльнісr1о nереnбачає
ввготсепення щебенево-масrмкDІІмх
асфальrобетоннмх сум1wеіІ (далі Зі
тексrом - асфальтобетонних ~м1wеіі)
WЛRXOM зміwу1анн11 в наrрі,ому стані
мінеральних матеріаn1в (щвбенІО, nrcкy
і мінераnьноrо nopowкy), стабіnізуІОЧОі
добавки та бітуму, віддазованмх у за·
nанмх.сnівеіnношеннях

Технічна алотернатиsа 1.
У якості технічної альтернативи 1

розгля.аається варіант векоркствнив
дпя виготовлення асфальтобетоннмх
суміwвй асфальтозміwуваnьної уста
новки КОМ2067 в11робництва ПрАТ
«Кредмаw•. яка є моб!ПЬНОІО, MOHty·
ється на rммчасовому виробничому
майданчику та не потребує 11лаwтуаан
ня спеціапьнвх бетоннмх фун.аамвнтів.
Суwильниіі агрегат даноі усtановкм
обnаnнанмй аетоматичним ршкоаа
лмвним nизеnьнмм лаnьнмком марки
GB--Ganz АМR-7-М-2 номінальнОІО
,еnловою nо-~ужнrстю 11 МВт, а також
газоочисним обла,цнанням сухого тмпу
{рукавним фтьтром}.

Технічна алотернатива 2
У якості технічноі авьтернатава 2

розrлядаєrься варіант встановпенвв
стаuІонарноі асфаnьтозміwувальноі
установки аналоrічноі ном1нальноі
потужності DC-168 виробництва ПрАТ
«Кредмаw• Суw11nьниіі arperaт nаноі
установки о6ладнаниіі автоматичним
РІ.!ІКОП3ЛІІВНІ'ІМ дІоІ3ЄЛЬНММ nа.nьнмком,
а також газоочисним обладнанням
мокрого типу {скрубером). Уn~щвтння
установкою зnііісноєт~.ся ценграпізо
вано з луnьта упраяшння. який розмі
щується у кабіні оператора

з. Місце nрОІаJUІВННІІ ПЛЗНD·
еаноJ дІ11nьностІ, тер1tторІаnr.ні аль-

дЕП» пп •Черніr1еtькміІ облавто-
nор• ВАТ •дАК •Аетомобtлt.НІ '10·
роги Украіни», в межах земельноі
,QIЛflHKII з iraдac:TPOIIIIM номером
742418610004 000.0003 вагапьное
мощею 4.1621 га, на niдcraei '1()foeol)'J
орендм нерухомого маііка №24 еід 19
mtСТооада 2019 року

МkцІ проNАЖенн~ пп,но1-но1 Jl/·
м.ностf ТІІ*rор/Іпw м11т,,он.~rм112

tta ВІІСfАнІ 1 ІІМ 1Іn ~ ОбtІчІ,. Прм
/'ІуІІ'ІІМІІ РоІІІkж 1klpнll llcw ~СТІ,
:.~:~· Д~":~1~~~~
~111НОО ПП<ІМІО. J1J1 11.

• СОt,ІІІJІІWІt ....,_l't118tl 811,'МІІ
IIJIIIHOIIMOf JlllllltfltcTI

ССІІ.JПІоІІn ..U..1to11І•N1 ІМІtрІІnt
, МІtt-..Мt1 A611ni,ttun, М1111111_.
ІІІІ4tН!W№ІtкІІ ~ЮОІІQІІІіІІІ

І -' _МlftJIIІ ІІІІмрІІі18ІtІІ ~ 11
і nv.111,rntц• ••м1,мtу ~:.-.,,.,

~tOl'O
]Hl'feH"" JIPII"'"""" np..ey,l!Y ІІд
ЛtАПРМQ,ІНМUІ>КQfдІм~.ностІ Jii 1111: на
спшск еман~ noдanue. В тому ЧІЮ11 І
до мicueeoro бюцжету. що сnри11тмме
nonlnweннio сrану ІснуочоТ соці.u"м~,ноі
імфОJІСІР't""УРІІ rpnм~nм. пе ІW
lll)'8'HHllмi,1"1nt,1-:entlfHII

І llf•..,.I ,н•..._. 1-,11,NІІІІ
, ••• ',..., 't ••••.,....,,. ••••••
,•••• 111-.•••tІjНІ.,.•8"Іо .••••І.........••.••.• ,.,.•..... ,.. ,..,,
-~:=~І==~И~І::J'4:

1
::••~

r~11ну 11 2JO ІЮч ІОНІ! І~\ JjJI( Іош~н
M;J ІІІІр,'111 І)ІJ:ІІІ.ОtО 1\.1/ІІІN (дмаа.моrо
n1n1oнoro) nрм НОtІІІнол~.нііІ ПО1'У)ІUtОС'ТІ
асфJл1отозм1wушІІКоІ' ус~анов"м - t
rонн на rОQ,мну rtnaнolj р1~1 o6cllr11
ІІІКОРИtтаННІІ р,шсоrо nаnмва 1800
тонн на рік З6ерІrанн11 f\a/'IMU nеред
ба"tаtтІ,СІІ у .QIIQX наземнмх ЄМНОСТАХ
М!СООСТІО 12 мз та зо МЗ Режим во
ботм об'єкта лnанованоі шмw+остІ
станоtитмме 16 rоо.11н на добу та 180
.анІанарік.

15. &оnогІчнІ та ІнwІ обме•енн•
nnано,аноі 1і1nьмостІ u аn1отерна
т111ам1;

шо.ао технічнОJ-м•тершn,вн 1
ЕІtОfІогічні о6меженн11:
• обмежеJІ.ня обсяr11 і концентрації

на сrаЦ.ісжарних джерелах 1111к1U1ів за
бруnнюІО'-t•х речоемн;

• о6меженн11 06с11г1в І 1сищенtра·
цІіі забруnнсІО'-tмх речое11н у nоsерхне
в11х дощових І талих водах;

- обмvкення обсяrів уrворенн11
Ііаході8.

Санларно-еn1ЛеміоnоrІчи1 о6ме
женн11·

• обмеженнА rран11.чмоооnуст11мІІХ
концентраu1іІ забру.ЦНЮІОЧІ!Х ре<ІОІІІІН І
атмосферному nовJтрі на межі сані
тарно-захма-tоf зонм,

· обмеження рі1ніs зzр;;.
Містобуа1вні обмеженн11:
обмеження мінімал~.нкх відс:rанеіі

ДО ІСнуІО~Х о6'єкт11;
обмеження Про'ТІІПОЖЄЖНІLІХ роз

ривів.
ШОЛо техн,чноіальrернаrнви 2
Аналоrічні навеnенмм tю технічноі

апьтернатввв І.
ШОJ/О rер11rор1а.л1,ноі а.л1отtрна-

тиаи 1
Сан1тарно-еnіnеміоnоrічні об-

меження·
· обмеження м1н1мальн11х 11.Q·

станеіі: JІО жмтло1оі забуnовм. ЗrіJ!но
вимог •державні санпарні правила
nnануsання та забуnовм касеnено:
nункт11» затвtрджені ка.казом Мі
ністерства охорони здоров'я Украінм
віn 19 08 96 р. №173 норматм1на
саипарво-аазвсна зона дпА 11мробн111·
цтва асфальтобетону, n,nnриємсте і
буnівел1оних орган1зац,іі, на територ:1і
яких зд.іііснІОється трансnортуванн11
та РОЗ!Ц>ІІа.ННЯ бітуму, 11 РОЗМІРІ 1000
метр111 Нормативна санітарно-ааявена
зона витримана

Ек:оnоnчні обмеження·
· обмеження заt111 вммву пла

нованої nіяльності на наявні об'єкти
nрироnно--заловІДИоrо ФОНJІУ МІС·
цевоrо, нацюнапьного та м1ж.нароц
ноrо значення, 11кі розміщуються у
rнвнічно-східному напрямку, а саме
r~дролопчнміі заказник МtCUeвoro
значення •Обнч1вськмй• на відстані
2,5 км та об'єкт См.раrдовот мере·
жі · !chnianskyi National Nature Park,
код UA0000036 на aincтatti 5,3 км від
об'єкта nnанован01 д1я.nьності.

щодо тернrоріальноі алотерна·
тиви2

Санітарно--еn1nеміопогічні обме-
ження аналопчні наведеним до тесв
торіальноі аnьтернаrмви 1 Нормативна
санітарно--захмска зона е111трммана.

Бкопопчні обеежекня:
,,/liu"w"'"'" '""'" """""" nn~.

7. Нео6хі.І,м.~ екмоrо--ім•емерма
ni.aroroa11 і ,ахкт теренорП ,а
аnr.термn111м•:

шодо техн,чноіалі.тер"3rхюt 1
В якості екоnоrо--інженерноі ІМА·

rоrо,км nередбачкп,ся ІІОМме,\С Тех·
нічнмх. ,е.хноnоrrчк11х ,а 1юкекерн~сх
.захооів ІІІодо заJ.ІІtІУ соц~алІоМОfо. np,1-
poaнoro та техкоrенмоrо середое111111 з
метОІО мІн1мі:JІШІ ІМІІІ'f nnaнOІattOi
А\Мt~.НОСТІ на КUКОМІІНС сереQОІІІШІ
ТІ JМІ•••tмNІІ рм~111Hllllhttilfll н.1A
и111~А1111~с11,уаu1І

д,uІ JP..C'V np,oiOQANOІ"o CfPIAOIІt
••• nt?tQ61'41Cf..C~

уn,11пумнн11 1/QCtlh_,, lfll'
з6сюу 1~ ОЧІІ\ІІННІІ ІЮІІОІІU QJІЦ
8(311 І 11pмrnpW otiІкfa МІМоtІНІІІ AJ'
ІІМ,Н1•(

•••.-:М•Іttмt n,f.МJtt.••• f'W,ILl,Н,Anl,
ІrІІ• j1tlбl1 lf•t1t~111l·t1!:N r~•ІНІІ
І ІНtіНІІ l.l11N~.i1'81! •t•r•~W•І
1.i,IQlfМIIЦW1UІpaii,1•-0"8fl-.ttl •••1

ІІІІМІІ ІІІ•МАІІ ІІОруАНІDСІ"ІІІJІ
8 ШtOCФtJ)ftt ЩJ,!Jp"

застосуааннІ'І ra3QO'fмcмoro о6Аа.а·
нанн,~ wт11 очмщеннІ'І еtдnрацІоОN"ІІk
tаЗОЛОІІТРІІНІІІІІ; сумІwеі;

ро3r1wуанн11 tмностеі,~•ом
ТІ бІrумом tЧІ ~fl"IIJI. 8ІО 1Ібf1n8Ч7"
ІІ'" '411:IILI uбyfwtwNnpІІl'ltlnьA 18QII
frtp&l 8 раІ 1""'81-.tІІІІ --,.Ylnl"'8•1

Мі:«уt,8tмІІ ,_..41-'#ЧІJ. •ММ
.it І ~І -""" ,...,.111,,- ,ІІІІІМWІОІО
11-ttnffl

аJИ.'(1,11411" •ІlllllltJІJІoJl'tM•Іl'f
.,._.,an~1111.11 ,,tуфт, ІІО ао»ОІ'* 'ltlOt)·

ІtІІ"МІ1ІІ ІІSІІНІІІ'І"' JСІІНО""" VІІІ'ІІКОІО
npмc1puo i рукuсм 111ом~n11н0і
ЧMCtti;lttll.

3-3СУОС)'І3ННІІ rа303'ІІІНІОІаn11мо1
смстемм мавтОWІсrtрна·резервуар"
заwкм ІІКІі об'єм ІЩЮООІІrр,~ноt
сум1wІ, що в11тІсню~11 13 заnОІН«ІU·
ноrо nрм злме1 резервуару nостуnає в
бензовоз

щоло rехнічноіал•n:жаrма 2
Акаооrtчн1 no 1ехнІчноі аn1отер

каtме111 1. І(р1м тоrо. nерелбачаєrІоСА
знm11 fрунrоео-росnмнноrо І!Іару
rpyiny ra уnа.wтуаанн11 тверnого nо-
крмm II МІСЦІІХ J)03f3UІ)'laHHA ,ано
nоrічноrо устzrхуа.анн11 tмностеі з
нафтоnрс,ауктам11, nроізнwх UUІAXl8
Т3 е мtсцях зберіганн11 мІнер.льнмх
ма.терІаnІе.

. І.ІЮЛо r~юр,:JІІ•ноім~•rер
нІfм~ 1

• 11111кор11ста.нм11 tш~вноі 1ран
сnорrноі інфра.еtруктурм, вкпочаючм
IIHyfptWHI nроізнt WЛАХІІ та ЗЗІІіЗНІІЧКУ
кooiri, дп11 забазnе-Іання вмро6нмчоі
n,мІоНосn без nooarкoвoro erwwiн11
вкавкоn11wнtсе~11ще,

- л~дrрммамнА у запоеіnwюму
техНІ"ІНОму СІані llOPOЖHloGfO nокр111-
ПІ ПЇJІ"ІЗНQГО аетомобіn~.ноі дороrІt АО
BMpo(jHM"tOfO маідаttЧІІІка рGЗМіщеннА
ма.нованоі .QІМІоНОС"Іі;

· rрамсnорrуеанн11 емrотомен.х
асфап.тООІ!"Jоннu суміwеі :Wi·
СНІОSЗТІІІ 3 ВМКО\*СТакням каяsмu
аатомо6іnьнtо: noplr penoкanьttoro
зна.чення, ІІМКЛІО"-ІЮЧМ за МОЖЛІtІІОСТІ
вмкормстання ав,омобільн10: JIOl)ir на·
сеntНмхnункті1

щодо тер,1тор~ал1,ноі алі.терна
rхе~ 2

Анаnоrічні наееден11м no терм.·
тор~аnьної альтершт11в11 1, ОІЦІім еи·
кормстанн11 транспортної інфрас"rру"
тур11 внactt1.QO( іі BtACYfHOC1i в межах
repитopianwюi аnь,ернатм.вм 2, а rаІШЖ
потребує зwінм чіn~.ошо nрмзначеttн11
земеnьноід~nянки

8. Сфера, рере11а п ••АІІ мо•·
1111,ого 1nn111yнaao111i111111:

щодо техн,чноfvr1,1ернаrмвн І
Сфtрм вnлмеу - ка11КМttwt1є nрм·

родне і соціат.не сереnоем.ща Соц1·
аn~не середоемще в ч.аст•ні nepcoнany,
заііняrоrо на об'оо1 манованоі д1-
м1оност1 Комnомен,11 навкол11w11t.0го
nрмр(!Аноrо tеJ)еАОВІІща можлмеого
вnлмеу - nовприне, В<Wte середовмще,
rрунт. Вмпм можл11sоrо вnлм.ву Ф•·
з11чнміі (акустмчнміі) вnnмs, .111мічнніі
вnл1111 ФІзмчнміі (акустмчнмй} 8111111
віnбува.rмметься вкасп~док робо,11
rexнonoriчнoro устаткуеаннfІ. двмrун:в
авrотрансnорrноі техн,км ,а залізнмч
ного трансnоиту

ХІМІЧНІІЙ емив на атмосферу,
в~не середоемще I rpyнt е!Д(іува·
,мметься за рахунок nрмсуrнОС'П
ХімІ'tНІІХ enello№ffiB у смаді іІІІІЦІДіе
забру.QНІОІОЧМХ J)еЧОВІtН. сrrчнмх еш;ах
та відхоnах.

Цжереnамм. хім~чноrо 11nл11ву є·
. вм~с:иnм забру.jНІОІОЧІUІ речоемн,

що надхОПІПІІмуть в аrмосферке noe1·
тря за рахунок:

• виконанн,~ еантажмо-рооаан·
mжуеальн11• poбrt, nов·язанкх з np1t·
Мма.нн~м~лерес11nом !З ,емr.ормсnн-

НОЇ JО:НіІUІ J3 залfЗНІІ"ІНОfО tраж:nорту.
• С"Іі'tНІ 80QИ, RIU утаорЮСІJЬСІІ за-·8 .тсосферн111t ооаді•. ВІШІtІJІОК

"tOfO ytlOpl)IOn.tll AOQ№ Ja filfli 80іІІІ.
• ••ттаuм.ності nІІ1)Соналу. за

АІІІttОІ"О 8 лроцеа Проеа.QЖеНfІfІ ма
НОNНоі АІМІоКості. JІкі ttaXOflllЧYDП,CII
tf:MHOt"fІOІбlotyanffil.

8ІІдщtІІ.RкІ)'RОРЮІОп.tІ'3а-8 О'(ІІІІtмІ'ІІ -~~k f'IIO-
~=:~мT~l'.i noнpra111.cA

8 І+АС•~І&ММfІ ао.ОІ•• tl ІW•
1ОА І"-ІQІ4ДОІ( •о UIOC№NІll ••••ftotll
Mltt1panr.ц~it ОQД ~ДНІtІІіt N·
фІО,,І)ОQУІТ~МІt

8 i,; І()'ІНОГО u6cAVl'Ol\'l)HHII IU
ІКІ\ОІІ'МЮІQ tа,ІqМІКІ ІоtІ[л Aul(
м{: )-1ІІ"іf,ІІНІ•МІІІІtМ ,w..ip 11
f,,~11ttt"lf8IJІ""'1HfiЬ'OIIMII

8 ll!tfl~&:tl •~Р•"..МV
e•WIQ!Шtмl 'k.WO УІ84'•НІJЬО tІ•ІІО ІЮ
Оуr~ІІА,~(ІАtІ

WQІIO rv:НІ11ноІm1оr1рн,п,1и 2
Сфера, д*ереt\а nl ІМІІІІ МОJІQІІІ80-

ГО 8МІІ8У ка ДО81ШІІfІІ ІІІОІ:\0 rехні"ІІІОі
ІМ.fІ~JІ'ІІІІ 2 .l~Ofrtfll ~ММ
.QOIU•••••МOl'nr,pмa•••• І

IIQlt(I ,,µ,,,щ"Jп.жіt ,,,•• ,...,...,·-·'4•Pt! •МІІІІV • · НІ~ІІНt
11,,...,..._ Іt1111or •••••• 1 t4,Нt8lfla.~
~-- '8.'8ltwl С:ІГІІІJUІІІМ
І ••~І ,.,_;.,._""" 1tU 111,t.lllltNC І
p.•\t()ltl pnJМl!iatttІІJI о6 011 nЛІtІОІІМОІ
nІ11111онсх1І І,І 1118ОАИІWІ І )ОМІ tnnмвy
nn.-ONІtOt ам.нос,t 8•4111 мОJІttІ••о·
ro ІМІІІу фі3ІІ'ІІhІі І J:ЇMl"fll1'A ІПЛМ8'1
On11c11 ІІtАІІ ІЛПІІІУ ТіІ д-*801111 ІПЛІІІ)'
ІІіІ nepioa IЛl)OtaA)QHtill м.uюаноІ
АІN1ІоІІОСТі ЗМ3ІІО(ІЧМІ. ltUeA!lltllM ДО
тex111"ttюianьrepнar111,111.

КОNnоненн1 на.!ІКО/ІІІWНьоrо
nрм.ро.оноrо сере4оа111ша 111ожл111оrо
ІММІ)':

l(Лtlllar і м1ІфОК.Ліwа1 об'єкr 1\113•
МОNНоі nіАЛІоМОСІІ не заіЬІОІЗТІІNе
е1111.ІІQІ88.tІмосфеРfіІЛО6іtряінерtм11х
raзi,. значної кіnькост1 тerincnм Т3 110-
norм..В~nr.ran n~О№і~І І~Ім.нос
r1 ЗМІММ IU'IIMaty ,а МJІфОКІІ1Маrу 8 р,1·
Моні розміщенн11 об'tкта ме очікує:r~

ІЮІЩ)Rнt ~вмше· метео
рмоrі"tні ytil;O!II І МІсці PO)ТaWYlattHЯ
о6'єm маноеаноі д~мьнос,і сnрм
яоn. розсІІОванtіІО забJ)'JА,НІОІОЧІІХ
речо11111н І аrмосферному noeiтp.i.
Вмн11кмемн11 напм1рн~о: хонuем1р.аціі
забруомr~ІОЧмх ~оsм.м в nр11земмому
w.api атмосфер1t. І тому "ІІІСЛІ внасm
АОІІ. несnр1111m111мх метеореw1оrNн11х
умОІ, ке nереоба.Ч3ЄУІоСІ'.

ІІОRнt ирt.Rогм1111: 81Цl11118ІІІ'ІХ
SМІІВіа за умОІІІ urrantoi с,nуацїї не
~І,СІІ. Гocn~no
бyroe1 стічи1 &<ІАІІ ІІІЛ ЖІІПЄJІ.іRn~носn
nepcoкany, зaiiн1rtoro І в11рооtІ11't0Му
процесі, збwра111муn.с11 І ЄМІІОСТRХ
6!отуаnет11, no мірі наІtОІІмчення 1111-
nучатммуrьа~ та nеІ)еАаВаТІІМvn,ся на
ОЧІІІщеtІІІА Н3 іСнуІОЧІ OЧl!Ctti ct\Ol)'Jnll
Дощоеі ra rani ІІWІ з npoiзttoi ч.астинм
вмутр,wн~х доріг ra nроізАіа 11\11ІЮQ111т11-
муr1оа1 АО нахоnwчуваnІоНоі ємності, 4е
ІiJt6yla'fllмeJ8oCJIЇX8iдcJODe.1tiHII

rpyнr wюд.ІІиекх 1nn11ei1 3З умоsм
una,tIOi CtІJyaUІl tte nерепб.чаєтьс11
ВW~11 е11робк11чоі ді11nьност1 nерt.да
WІІІМ)'!І,,СfІ ДПА noдanloll/Oi nерероlж.м
,а1• захороне++ня зп.дно JІоrОІфе 3
орrашзац1Rм11. яю маоТ\ право на nо
вооження з аід,хо,QаМ11. е тому чмсnі з
небезл!І'fНММИ еідхОАЗМІІ.

росt/ІІННІІіf ; ТU/НІННІІі Cfllr, за·
поІІІІJні о6'єкn, еЛJІмв на рослинний і
теар111ннм1' свл ме оч1куєrье11. Знесення
зеnенu касаджен1о не nерt.Д(іачаttьсІІ
Вмме на об'єкт• nрм~о-заnОІЩНо-
rо фонлу не 11і,n6'jаа:1ммеТ\С11 вкаt:nілок
іхеіддаnеtіОСТІ.

ЮВІ«JІІJІШНЄ СОЦІалІtне t:eptJlO!l)flJJЄ
{населгннR). макс,~ма.nьні очіку..ані
pielfl за6РУ!(НеІІНR а,мосферноrо nо-
епря н. МЄЖІ НОJІМЗJІІ!ІНОІ санпарно
закwсноі 30КІІІ не ntрее111111уа:пимуrь
нормат11вн~u: значень ЕІ<Ііваnен1н1іі
рівен• 3fffq ка щмпор1Rх. що без·
noctptДН.O Щ)ИІ!ІІг.1010 JIO ЖМtnоеоі
за6';оов•. не nереемщува,мме дооус-
111м11х значеttь 55 д6А е день та 45
дБАвноч1

навкопмшнє rехноrtнне середоu·
ще - ка жм1лоео-ц11еtльні. npc,,.мcnoei
об'єкт• ,а імwі еnеменr• 1ехноrемноrо
середоемwа · nnанована .111мьмість
3,1 умоем ДОІрммаJІНR ІІММОГ nротм·
пожежної бе3ПеКІ8 не вм11ва1мме.
о6'tК111 наахаnмшн~.оrо 1ехноrен,1оrо
се~оемща не зд1існюваnмуr~ не
mмsноrо аnлмв-; на t1nаковану m·
мьнісn,

Внасnі.ІtоК кас,амнА ІіаА38ІІЧЗйноі
С1П)'ЗUІЇР.ереnам111 вммву є. •w.,..nw .,~І',.,.,.,,. •• ..,.,,.,.. .....,,..,,.,.

нoii:11ryawl.
поаітрJJне UptJl0/111/UЄ. в111н11кнен

НІІ надмірних концектрацііі ~руд~
м~•х речовин I nрм3емному 11ар1
атмосфер~t BHilCtliдo« nожажі мО№Ім·
118, ОQнак мmме короткострокоа111і
nоQЛІІНІtі характер та сnОСПІріrатм·
ІІІІТІоСJІ е•МІNНО І межах ЗОtІІІ ptJ3110-
8CQl-*8tiHII U1tX РІ"4ОІМН '

груж wк!JV111e1n11nn11t11 31 )'МОІ8І
ne~I tlaxQAiв. WIO C180PIOIITIIМytlo
CJII ~ПікfІ»цІІ ІtІСІІІ.QІІІІ МІА
ИІІІч.JЬоІ С,,JУІІ,ІJ/, НІ nвptOQCкy Та/
-6о IDOl)OМfllflCCI 1411Іti6y11111Ml1t.CII
~ІРІ eOlllt,lllt,Нf '' tfillO

lflfHI etPfДOf#I/W ...-0К фtJІІ't~:~І)' :,:~І~І ~~ ~=::~:
ем(\р:оtQІО ХІІІ/1tІ'іІ 1tnn08111" tt.113H
tІ,ІІІІІttІІІМ nрм roq:aJ ТІ ХІМІЧНОfО
,,..-tІfНІІ ntJIQIO МІ l)03f'IOk-vi.-y
tІІ•ІНН,111 ІІІ Щ}ІІІІJ8ІП';' ІІІІІІЮІу І
1,.,.,.,..,,1 lllft,;цi1111 11 pe,JY!t..- яі1
фа-тt,t.,11 "861.-tt·ІHOfC ІІІІІ•ІУ м~
n•tl rlllllld ttacnІAJІ• - ІМОQС~м:І 1м:tр11•
І ...СПІнІ Qf'lf91fllllt!Of'Q МJ)Сокаnу
об'є~m пnа11оиноі .11імwюст1, і штt·
Dіа.І'ІWІІ 36ІІІТКІІІ

WІОДО rlf)ffTOf)Ішrwюi ІЛІtТІРНІ·
,••••. 2

Cфts)t д..'91'1• tt ••АІІІ мiw:r.11
tQl'O ІМ•J'f К8І до•іІІІІІІ ...аn1,r ·чн1
Іli..,..QIM.1(111t(IIIIW!,1J•••• am,f81..• , ..•. ,

І ll11tt••lt11on11t111,1м1f 1І•'81o
:r:~1:::м·:o~~=-°'-r::i~~:ir::;~lo
МІІІ ~11,•• 1111І ,n.-, НІ АОІІІJІІJІІІІ r•
niP1rtl8r1ooчl"11І,n11111yнa.11011Іn1111
(s1:111rt1,11Jano1W111inyмnlчan-•·
ну n,nt 3 З.1о"У Уrр1Ім1 ·про 011Імку
1nмаум1.1101аІа11,~",

nnаноаа.на дІмt~.Нк:т~ наnежмть
,40 apyroJ uтtropfТ вмдіе діRЛ\НОСТІ
та о6'єкнв, RkІ мажу,~ м~ значним
ІМІІВ на D.otl<IJWI та ЛЇдМІ"UІТІІ ОЦІНЦІ
емиву аовкtм11, &ІАП011ідно ао абзацу
аеа·111НJГО rrункту 11 "-ІСТІІИІt 3 стmі 3
Зікоwу Украіwн •Про оuІнку вnnиеу на
nовкімя• Nt 2059-VIJI еіп 23 1равн11
2017 ~ (Сf1ОР'J.ІІІІІ АПЯ 111робнмцтва
ІІІf'У'ІНІІІХ міне~ьн11х вмокон. 11м
робннцт110 екстРУJІоuноrо niнononІC·
nepony, уrемІОsач11, .~сфаn~тобетону).
а63іцу neJ)Woro пункту 4 часrмнн З
етапі з Закону Укр.аін111 •Про ОUІNку
8ЛЛИІУН.ІJЮІКІМІІ•N"2059-V111еІ.Q2З
травнR 2017 року (,Юtр1rанНІІ та пере·
pow. вуrnеводневоі Cllpo&ltHM (газу
npмpo.Qнoro, Г3З'fwнчевІІХ тоещ, rаз;,
розчм.неного у нафті, ra:.y центраn1о·
но--6асеііноеоrо тмnу, газу (метану)
вуnльнмх ~оемщ, кондеисату. наф111.
~~~==::~·n:Л:н:~~:~
mm З Закону Укра.їни •Про оцінку
ennиey на аоІІКіІІnя• № 2059-Vltl 81D.
23 травн11 2017 року (nОІІtрхневе та
nідземке 3беріганн11 1111коnноrо na.nмaa
"ІІІ npoayn11 іх nереробкм на мощі
500 lt8aJU),miU метріе і 6iл1.tt111 а6о
об'ємом {АПR р~дких або га3оn0Qібн11х)
1Sкубі'4НІІХМf!ТріІібІлІоWе)

10. На11енІm, nlncтa• an11 31.іі·
tHBHWI ОчіНІІ траНСІОfІАОИНОrо вn.111-
ІУ на JtОІІІА.І.І (• томуч1с11і н;маніtт~
:,начмоrо "eraт11111oro 1рансаордом-
11оrо вn•wtY ма АОІІІn11.- та nepe11i1
J1tp•a1,101111J11n11 IKIIXM08t3aSH3ТII
3Н3ЧНОfDНІf1П18НОГОТрвнс1ораонно-
го 1nn11вy (saчen.neн111ер•а1).

Пілставм д,nя 3АІііа-tення оц111кн
трЗНСІ(ОJІJlОННоrо enл1tey на аовкімя
еідсутні

11. Пnано11111і обсІU" досnі
рен~. та рі1ені. аета11іsацїї інформ1-
11її, •oni,p11ratІКJIIID'ttllHIOДOЗІ!тy3
oi,iкu 1nn11y ма nо,кім11.

ВІАnоеіАНо до статті 6 Закону
УІ<раїнІІІ •Про OЦ1Hlrj sмиву на JІОВкіЛ·
""" nnaнyєr1oe11 nрове.дення дослІДЖен1о
вммеу на комnаt1ент111 nрмроцноrо
середаІІfЩЗ (аrмосфе~же ПОВІТРЯ,
водне середовмще, (Р'JНТІІ. росn11ннміі і
таа.риннмй с111111. nрирооно-заnо11111н11іі
фона), а таІWЖ на ~1аnьне і 1ехноген
не середоемща. з урахуванням сфер,
а.жерап та 11иліе можлиеого елnмеу на
t!OВKJMR

12. Процqура ОЦіНЖІІ ІІІІІІІJ на
.11а11іnл11 та моu11111ості an• участі в
11ііі rромаnс1о1ості.

Пnанована суб'єктом госnодаро
аання дім~,нісn. може ма.тм зкачнміі
вnn111 на nовкіnля t, отже, nідпягає
оцінц, впливу на дoвiunnя еідnовіnно
по Закону Укрз.іtін "Про оц1нку вnлмву
на доsкіnм· Ouiкlf.1. еммву на QРВкіn
ля · це лроцепура, що nepeд6a<taiє:

8 niJ!roтoeкy суб'єктом госnо
n.арІОВання звrту з оцінки вnnмsy на
доаюnnя;

8 nровед.енн11 rромадськоrо обr1>
ворення манованоі д~яльності,

8 аналіз уnовноваж:ен11м орrаном
...,"'''>"'''"""""'nмм,u~n"•""i,n• м~.

цом n'11п1м цьоrо пункту;
~ 8 ерахуванн11 111сновку з оцін·
ки ,ВМІ4ІУ на довкілnя у рішенні npo
nрова.аження лnаноеаноі д.tяльносп,
зазхаченоrо у nункт1 14 цього nовіJ!о
млення

У 1111сновку З ОUІНІІ:11 111nnмву на
~аоекілл11 уnоеноеаженмііі OPf1H, еи
ХОQRЧМ З оцUік11 влn111еу на АОІІWІПІІ
мано1аноі діяn1оності, ,11зн...ає дооус
ТІІМіс1~ ч1 o6rpyн1o,yt не.доnусn~мІст1о
ПІ)ОІІА*еННІІ nnattollt4oi .11111л1онос,1
,а 1мзмачк ellQnO(l"ftll умоем П npo_..

JІ~ІЦІ~ІІ PoJП0'4111Hlfll ПІ)О·
t&Q)l[8"Hfl nmномноf Alм.itOC'fl 6IJ
ОЦІНКІІ еnл11еу на ДОІІІtІМІІ ,а OTDl1M3H·
н11pl1111titu1nponpONAIКIHHIIRl\lt\Ot.1.·
ноrд.~І

Проц1дур,1 оцІІІt(І ,nnмty ~ ІІО·
181Ім"n~11pa1ol1i11Мtn••c,r11
rpuмvtr-t,i.,-.11 w,• учм.11 у 11,1м npu,·
u,п,1.11, 1011р,МІ 18 Н&ІІІІ IЬCi8!1LpllttKH
оІ\(RІ"fДQСІ\ІрІ"•1•рІІІ1ІІІ,ІІТОІ1І\.,ЦІІ
І,tформ1ці1 11tO nІw,11гк ІІUНОЧІННІО
АО зеІту :1оцІІ.к111nл"ву ,са до11111'1л11,
а також на стадії poзrnl'IJIY уnо11но
NЖен1,1м орrаном nooaнoro суб'tктом
rocnO,QapІONHHЯЗBityЗQЦJH8'11 tnnм,y
надое-.Іnn~

н:~ t!,'ЛІі , P.11118,r\ltl)(O o6r0tnpe,r
"" ltilty I І')І~н•• вnnмi,y н1 noe.111111111
11ро,•-, ll'H•JI~ 2!t ІІоtІі.І'ІІІJІ
111111 r11:,м,1,1icw~,1 1111\,ИІ~ІІ МО,ІІІРІІ
ttc;111н.wa,1110yJi1o11-.І,ayNJ,,Інн11t
ЛроІ10.)11UіІ 1О Jtiтy 3 оцІtt11м 1nn111y
- DОІкІМІІ та nnзнОІІІt()і .оІІІЛ~НОСТІ, І

ТІКО,118,ЗІІJМ )"liCJII у fpe>МUCW\lllk t/rj•
UJіНІІХ. Qetan1oн1we про процедуру гро
ма.ос1окого о6rо10f)Інн11 звіту з оцінки
ennмay на ,Q081UЛ1111 буде ПОІІ,QОМПено е
оrоооwенні npo початок rромш1окоrо
обrоворення

1З.Громцс:-.1106rо1оре11н11об·
c11ry aocnlaeм1ora pi,н11aerani:ia11.IТ
імформа11іі, 1110 niмinє ІМІО'4tННІО
.!103ІІfУ30ЧіКІІІПJІІІІУНаJІОІІ(іЯЯІ.

Прот11rом 20 ро6О"ІІІХ nн1е з дн11
оnр11n~о.аненн11 u.~ого nовІnом.nення на
офщі~ному 1еб-<:аіі11 уловно&аженоrо
орrану rрома.аськіст1, має nраво нада
rм уnоеноІі*еному орrану. шначе
ному у nyнim 15 цього nоеіnомnенн11,
щважениR і nроло3111ціі no nла.нованоі
nімьності, обсягу .QОСЛ1.ажен1о ,а рівн11
пвтал,зїщіТ ,нформаціі, що n1дп11rає
ВКЛІОЧtННІО no 38іту 3 оuінки ІМІІеу
надовк!.nnя.

Напаочм тaiu за.уааженні I nро
nо.зиціі, екажіт11 реи:траu1іін11і номер
сnраеи npo оц1нІСУ вnn11ey на nо11кіn
л11 nnанов.аноі JІі11льносtі е Єдиному
реєстр~ з ou.iHIQI ennмay на nовкіnм
(зазначенні\ на nepwiii с1ор1нці цьоrо
nоеідомлення) Ue значно cnpocт11r1o
процес peєcrpauii та РоЗГJІІ\QУ Ваwмх
33'fІ3.)І(І!НЬіЛрОООЗІІЦіЙ

У раз! отрмманн11 так11х зауuжекr.
І nроnозмцій громалсІ,Кості еон• flf·
АУТ\ розм1щен1 • Є4мному реt:стрІ з
оціНІОІ 8MMsy на ДОІКІМІІ та передані
суб'єкту rосnодар~овання (протягом
трьох робочмх пнів з дня іІс отр11.ман
н11). Особм, ЩО на.QаЮТІо аау11.1Женн11
і nроnозмціі. своїм ninnмcoм зacai.o.
чyrin. СВОІО ЗП)ПУ на обробку іх пер
сонаnWІІІХ п,анкх Суб'єкт rосnодарю
еання ПіD. час ПІ.Іl/'ОТОІІКИ ЗВJту з оцінки
вn11мsу на ДО8КІМfІ зобоІ'ІІЗЗНМіі 1pa.
xyean1 ловн1стІО. sрахуват1 ч.асrково
або о6rрунтовано вілхиn11т11 зауважен
ня і nроnозиціі громадськості, надані
у nроцю rромадськоrо обговорення
обсаrу nослІджеttь та р1вня деталізаціJ
Інформації, що nідnІU'ЗЄ ВКЛІОЧеННІО no
звіту з оцінки ВЛЛІІ8У надОВКІЛЛІІ De·
таnьна 1нформа.ц1я npo ue вкn~оча.ється
nозвітузоЦІнКМ вnливунадо11к111nА

1•. Рі11енн.- npo nроеа,118енн11
nnамо,аноїаім1,нос:ті.

Вщnоаідно по законоаавства
р1wенн11мnроnроsадж.ення.ааt10Т

nnaн0taнoi шял1оності буnе
Вмсноеок з ошнкм 1nлov на-(llltll)IWЄHHR ві..аnовіаноJІОЧЗС·

т11нм nepwoJ стаn1 11 Закону У8'раінм
'Про оцінку вмиау на довк~лл11·)
якмі видається

flеоартамеитом екмоrП та nрирооних
DeCVQCJI ЧePHtf!IChКOI 00ЛРОРШМі·
н,страцП ІіІ мажа (jут11 ІІКРРМСІJНМі
ме о:mммакна іншю: ПО!іУМІ:НІіІ

позвіwюm характеру оеомбаченкх-(орrан, до повноважень якого на-
лежмть nр111йнЯТПІ такоrо ріwення)

15. Усі 3ау1аенн11 і nponoswцiї
rрома.11сокос:ті АО n.nано1аної ді11n1о
ності, обс11гу ДОСJІіРЄНІ, та ріІНІ
JІетаnіsаціІ інформації, '-'о nі1111гає
ІІJІІІ)Ч8ННІО АО Stiтy 3 ОЦіНІІ.11 ІПJІІІІІІУ
на nо11Іля11, необхіано надс•яац до

Департаменту екооогіі та nрмрод
нмх ресурсів Чернігівської обласної
n•n•"'•"ni,:,nuщ,м-n,:,11iinN11тno,,:,,:,nn11-

8оФіційно
(дата офіційного опубпікування в Єдиному

реєстрі з оцінки
впливу на довкіллR (автомат~чно гвне-

руєтьсR програмними засобами веденн,~
Реєстру, не зазначаєтьсR суб'єктом

rосnодарюваннR)
201912195036

(Pttcrpaцllн•• номер справи про оцінку
annиay на доsкІлл,~ nланоааноі дІАл-.ності)

оголошення
npo nоч,то1 rрома,асиоrо 06rо1ор1ми,~ з1Іту

, оцІм1м 1пnм1у на 1011ІnnR
ПоеІnом,1R<мо про початок громад·

ci.кoro обrовuренн" з1І1у з оц1нкм 1nnи1y
н.~ дoeкlnnR nn.~новано( дІАnьностІ. заз
наченої у пункт~ 1 цього оголоwеннА, з ме,оІD
виRвnеннА, збирання та врахуваннR зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
ДіRПЬНОСТі

1. nn,мо1ан, 1І111n"нІст~.
РеконсrрукцІн МТБ (маторІ:111ьно технічно!

~зи) з добудовою еиробничмх та доломіжнмх
будІвепь І споруа по вуп Воздеижвнська, 183 в
с. ВертІ1ека Ніжинського раІtону 4врнІrівськоі
обпасті.

Планована діяльність передбачає три чергм
реконструкц~ існуючих і будіениuтеа ное"х
будівепь , споруд.

І-ша черга - реконструхці• скпаду
посівного матеріалу, гаражу длR тракторів,
складу запчастин, їдальні, адмінбудіелі,
котельні, пункту обслуговування легкових
автомобіnів, майданчик для сміттєзбірників та
буд1вництво nожвжного резервуару, насосної
станціі і навісу.

11-га черга· реконструкці, скпаду шин, КПП
№1, КПП №'2, трансформаторної підстанції.

ІІІ-тя черга будівництво пункту
технічного обслуговуваннR, навісу для
зберігання cJr техніки, майданчиха длR
тимчасового зберігання причіпної c/r техніки
та інвентарю, автомобільні ваги, майданчика
АЛR зберігання причіпної rJr техніки та rJr
знарRJШR, операторської, склапів мастильних
матеріалів та тари, встановлення резервуарів
з нафтопродуктами, nаливороздавальних
КОЛОНОК, ОЧИСНИХ споруд ДОЩОВИХ стоків,
сепаратора нафтопродуктів, колодязя з
гІдрозатвором, щита з nожінвентарем,
улаштування майданчиків МА парковки
легкових автомобілів робітників МТБ та
майданчиха для оглnду r:Jr техніки.

2. Суб'оrст rоі:подарюванно
СІЛЬСЬКОГОСПАдАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВЩNlЬНІСТЮ •ДРУЖБА·
НОВА•, код ЄДРПОУ 31333767.

Юридична адреса: 17600, Чернігівська
область, смт Варва, вул. Комарова, буд. 59.

Місце здійсненнR планованої діяльності:
16625, Чернігівська обпасть, Ніжинський
район, село Вертіївка, вул. Воздвиженська,
183 в межах промислового майданчика
СТОВ «Дружба-Нова», розташованого на
земельній діл11нці з кадастровим номером
7423381900:23:002:0024 загапьною ппощею
5,3071 га.

З. Уnовноважениіі орган, якиіі забезпечує
проведеннА громадського обrовореннR
Департамент екології та природних ресурсів
Чернtrівськоі обласної державної адміністрації.
Апреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
теп./факс (0462) 67-79-14, впектронна адреса:
dвko_post@cg.gov.ua.

4. Процедура прмйннпн рішеннн про
провадження планованоїдіяльності та орган,
якиі розrл11датмме резуnьтати оцінкм влпиву
ма довкілля

Відповідно до законодавства рішенням
про nровадженНR ,цаноі планованої діяльност1
буде ДОЗВІЛ на виконанНR будівельних робп,
що надається Державною арх1тектурно
будівельною інспекцією.

5. Строки, трмваnість та порядок
громадського обговорення звіту з оцінкм
RnnІІRV м:11 nnRм-inna Rll'nІnU2W'l'-'11 i1-11hnnu:1111iW'I

громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкmл,~ та іншої додаткової інформації,
визначеної суб'єктом госnодарІDваннR, що
передаєтьси длR видачі висновку з оцінкм
впливу на ДОВКЇЛЛА.

ПротRrом усього строку громадського
обrоворенн11 громадськість має право
подавати бу,ць-Rкі зауважвнн,~ або пролозмції.
Акі, на і1 думку, стосуютьс11 nnaнoв.iнor
дІоnьностІ, бвз необхІдностІ \х 0Оrру11туеаннн
ЗауваженнА та проnозмціТ можуть nода1а,мс11 в
письмовій форм1 (У тому числі в влектронмому
вигnRді) та усно nin час громадськмх слухань із
енесенн,~м до протоколу громадських слухань.
Пропозиц11, надан1 п1сл11 sстановленоrо стро~.
не рDЗГЛfІД3ІОfЬСА

фоміІІІtь,І спу'3нн, (пврwІ) 1Ідбудутw:н
12 траонн 2020 РО"У об 11 ОО годині

в залі засLдань лриміщемн11 Верті111ськоі
сільської рад11 за адресою. Черніпвська обл ,
Ніжинський район, с. Вертіівка, вуn. Миру, 126.

Громадські спуханно (другі) ,,дбудутьс•:
12 тра1н• 2020 року о 14.00 rодин,

е JіЛ1 засІt1ань nрмміwенн,~ НіжинськоІ
районно! доржа1но1 адмІнІсrрацІІ за адрвсою
Чернігівська обп. м Ніжин, оуп Батюка. 5-А.

6. Уnовно1а•енмі центраnьммм оргам або
уnовнова:м1нмі термторІал1,нмй орrам, що
за6е,nечує доступ до зеhу з оцін11:м вплмеу на
довкІnл• та Інwоі доступно! Інформації 111одо
nnановаиої дJ,~льності
Департамент екології та природних ресурс1в
Чернігівської обласної .аержавної адмін1страціі
Апреса, 14000, м, Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
теп./факс (0462) 67-79-14, епектронна адреса
deko__pos~cg.gov.ua.

7. УлоеиоеамеимМ центраnьнні орган або
уповновu:ениі термторіаnьнмі орган, до
11.:ого надают"с11 3ау1аменм,~ і nроnозмціі, та
стро1м наданн11 зауеu:ен" і nроnо3мцііі
nеnарrамент екології та лриро_цних pecypcis
Чернігівської обласної державної адміністрацІі.
J\npeca: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
тепJфакс (0462) 67-79-14, епектронна адреса·
deko__post@cg.gov. ua.

ЗауваженнR і пропозиції nркймаютьсR
протАrом усього строку громадського
обrовореннн, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошеннн.

8. На,~1на е1оnоrічна інформаці11 що.ао
nnанованої аіяпьності

Звіт з оцінки вnлиеу на довкілля планованої
ді,льності на 255 аркушах

9. Місце (місцо) розміщеннн звіту з
оцінкм вnnмву на дов1і11n11 та іншоїдодаткової
інформації (відмінне віа nримі~енНА,
3азначеноrо у пункті 6 ЦЬОГО оrолошенн11),
а тм:ом час, з якого громадськість мо•е
03НЗЙОММТМСА 3 НИМИ.

Ніжинська районна _цержаена
апміністрація. Адреса: 16600, Чернігівська
область, м. Н1жин, вул. Батюка, 5-А, 1 поверх,
кабінет 20, контактна особа -Заступник
керівника апарату - начальник загального
відділу, організаційної роботи та контролю
апарату Ніжинської районної державної
адміністрац,ї Чепурна Опена Вrтапіівна, (04631)
7-31-29, з 24 березня 2020 року.

Вертіівська сіпьська рада. J\npeca: 16625,
Чернігівська область, Ніжинський район, с
Вертіїека, вул. Миру, 126, контактна особа -
Начальник Відділу житлово-комунального
госпоаарства, бпагоустрою, архrтектури,
містобудування та земельних відносин
Вертіівської с1льськоі ра.ди - Бородавка О.П.,
(097) 665-28-56, <serhiy.savchenko080@gmail
com>, з 24 березня 2020 року.

Ніжинська міська рада. Апреса: 16600.
Чернігівська область, м. Ніжин, пл. імені Івана
Франка, 1, 4 поверх, кабінет 54, контактна
особа - т.в.о. нас.Jальника відд1лу економіки та
інвестицrйної д1яльності виконавчого комітету
Ніжинської міської ра,ци Гавриш Тетяна
Миколаївна, (04631) 2-53-36, з 24 березня
2020 року.

Ніжинське відділення СТОВ · «ДРУЖБА
НОВА•. Апреса: 16624, Чернігівська
nl'in::irтi. ~іжм1-1f"1.ІІ'мЙ n::iйnw f" R,:1nтiiR~::I



У будинку Таміли
Шульги - творчий про
стір. Тут можна не тільки
насолодитися фантас
тичним декором, а й
посмакувати кавою з фі
ліжанки, розфарбованої
майстринею власноруч,
чи посидіти при свічках,
які романтично мерехтять
у підсвічниках, зроблених
із використаних пляшок.
При бажанні ввімкнути
лампу, декоровану Та
мілою, і записати кілька
рядків до улюбленого ди
зайнерського нотатника з
вінтажних тканин. А потім
полити квіти у чудернаць
ких вазонах-пеньках і не
нароком замислитися про
вічне, споглядаючи «кос
мічні букети», які жадібно
ділять простір поряд з ві
чнозеленими кімнатними
рослинами... Словом,
куди не глянь - отримуєш
естетичне задоволення.А
мриняни (село Мрин Но
сівського району) поза
очі називають будиночок
молодої жінки вітриною
заморської крамниці, бо
чого тільки там нема.•.

новuнu і 02опошенни JIШ11\tl\l
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реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННSІ
про плановану діяльність, яка підлягає

оцінці впливу на довкілля
інформує про намір провадити плановану діяльність

та оцінку її впливу на довкілля.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АВТОСТРАдА ТРЕЙД ГРУП»
код згідно з ЄДРПОУ 43079409 •.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
- підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер пас
порта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переко
нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому органу і мають від
мітку у паспорті)

1. Інформація про суб'єкта господарювання.
Місцезнаходження юридичної особи: 21100, Вінницька

область, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 27, тел:
+38( 095) 292-48-40

(місцезнаходження юридичної особи або місце прова
дження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, їїхарактеристика, технічні
альтернативи

2.1 Планована діяльність, їїхарактеристика.
Планована діяльність: «Виготовлення асфальтобетон

них сумішей на асфальтозмішувальній установці, розташо
ваній вс. Обичів Прилуцького району Чернігівської області».

Планована діяльність передбачає виготовлення щебе
нева-мастикових асфальтобетонних сумішей (далі за тек
стом - асфальтобетонних сумішей) шляхом змішування в
нагрітому стані мінеральних матеріалів (щебеню, піску і мі
нерального порошку), стабілізуючої добавки та бітуму, від
дозованих у заданих співвідношеннях.

Технічна альтернатива 1.
У якості технічної альтернативи 1 розглядається варі

ант використання для виготовлення асфальтобетонних
сумішей асфальтозмішувальноі установки КДМ2067 ви
робництва ПрАТ «Крецмаш», яка є мобільною, монтується
на тимчасовому виробничому майданчику та не потребує
влаштування спеціальних бетонних фундаментів. Сушиль
ний агрегат даної установки обладнаний автом~~;_ним

Містобудівні обмеження:
- обмеження мінімальних відстаней до існуючих

об'єктів;
- обмеження протипожежних розривів.
щодо технічноїальтернативи 2
Аналогічні наведеним до технічної альтернативи 1.
щодо територіальноїальтернативи 1
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
- обмеження мінімальних відстаней до житлової за

будови. Згідно вимог «Державні санітарні правила плану
вання та забудови населених пунктів» затверджені наказом
Міністерства охорони здоров'я Украіни від 19.06.96 р.
№ 173 нормативна санітарно-захисна зона для виробни
цтва асфальтобетону, підприємств і будівельних органі
зацій, на території яких здійснюється транспортування та
розігрівання бітуму, в розмірі 1 ООО метрів. Нормативна са
нітарно-захисна зона витримана.

Екологічні обмеження:
- обмеження зони впливу планованої діяльності на на

явні об'єкти природно-заповідного фонду місцевого, на
ціонального та міжнародного значення, які розміщуються
у північно-східному напрямку, а саме гідрологічний заказ
ник місцевого значення «Обичівський» на відстані 2,5 км
та об'єкт Смарагдової мережі - lchnianskyi National Nature
Park, код UA0000036 на відстані 5,3 км від об'єкта плано
ваної діяльності.

щодо територіальноїальтернативи 2
Санітарно-епідеміологічні обмеження аналогічні наве

деним до територіальної альтернативи 1. Нормативна са
нітарно-захисна зона витримана.

Екологічні обмеження:
- обмеження зони впливу планованої діяльності на на

явні об'єкти природно-заповідного фонду місцевого, на
ціонального та міжнародного значення, які розміщуються
у східному напрямку, а саме гідрологічний заказник міс
цевого значення Обичівський на відстані 2,2 км та об'єкт
Смарагдової мережі - lchnianskyi National Nature Park,
код UA0000036 на відстані 4,42 км від об'єкта планованої
діяльності.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за
хист території за альтернативами:

щодо технічноїальтернативи 1
В якості еколого-інженерної підготовки передбачається

комплекс технічних, технологічних та інженерних заходів
щодо захисту соціального, природного та техногенного се
редовищ з метою мінімізац~ї впливу планованої діяльності
на навколишнє середовище та зменшення ризиків виник
нення надзвичайних ситуацій.

Для захисту природного середовища передбачається:
- улаштування відстійників для збору та очищення до

щових і талих вод з території об'єкта планованої діяльності;
- виконання пусконалагоджувальних робіт техноло

гічного обладнання з метою мінімізації нераціонального
використання рідкого палива та зменшення викидів за
бруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- застосування газоочисного обладнання для очищення
відпрацьованих газоповітряних сумішей;

- розташування ємностей з паливом та бітумом на від
стан~ що забезпечують ~ист ;30будови на прилеглій те-

- стічні води, які утворюються за рахунок:
- атмосферних опадів, внаслідок чого утворюються до-

щові та талі води;
- життєдіяльності персоналу, задіяного в процесі про

ваджен_ня планованої діяльності, які накопичуються в єм
ностях біотуалетів.

- відходи, які утворюються за рахунок:
- очищення відпрацьованих газоповітряних сумішей, які

повертаються у виробничий процес;
- відстоювання дощових та талих вод, внаслідок

чого створюватиметься мінеральний осад, забруднений
нафтопродуктами;

- поточного обслуговування технологічного устатку
вання, внаслідок чого утворюватиметься ганчір'я забруд
нене нафтопродуктами;

- життєдіяльності персоналу, внаслідок чого утворю
ються тверді побутові відходи.

щодо технічноїальтернативи2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 2 аналогічні наведеним до
технічної альтернативи 1.

щодо територіальноїальтернативи 1
Сфери впливу - навколишнє природне, техногенне і

соціальне середовища. Соціальне середовище в частині
населення, що проживає в районі розміщення об'єкта пла
нованої діяльності та знаходиться в зоні впливу планова
ної діяльності. Види можливого впливу: фізичний і хімічний
впливи. Описи видів впливу та джерел впливу на період
впровадження планованої діяльності аналогічні, наведеним
до технічної альтернативи 1.

Компоненти навколишнього природного середовища
можливого впливу:

клімат і мікроклімат: об'єкт планованої діяльності не
здійснюватиме викидів в атмосферне повітря інертних
газів, значної кількості теплоти та вологи. В результаті пла
нованої діяльності зміни клімату та мікроклімату в районі
розміщення об'єкта не очікується.

повітряне середовище: метеорологічні умови в місці
розташування об'єкта планованої діяльності сприяють роз
сіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.
Виникнення надмірних концентрацій забруднюючих речо
вин в приземному шарі атмосфери, в тому числі внаслідок
несприятливих метеорологічних умов, не передбачається.

водне середовище: шкідливих впливів за умови штат
ної ситуації не передбачається. Господарсько-побутові
стічні води від життєдіяльності персоналу, зайнятого в ви
робничому процесі, збиратимуться в ємностях біотуалетів,
по мірі накопичення вилучатимуться та передаватимуться
на очищення на існуючі очисні споруди. Дощові та талі води
з проїзної частини внутрішніх доріг та проїздів відводити
муться до накопичувальної ємності, де відбуватиметься іх
відстоювання.

фунт: шкідливих впливів за умови штатної ситуації
не передбачається. Відходи виробничої діяльності пере
даватимуться для подальшої переробки та/або захоро
нення згідно договорів з організаціями, які мають право
на поводження з відходами, в тому числі з небезпечними
відходами.

росли~~ий і тварИ'!_НИЙ світ, заповідні о~'єкти: вплив на

у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану)
вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового,
скрапленого газу) та абзацу другого пункту 4 частини 3
статті 3 Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля» №
2059-VIII від 23 травня 2017 року (поверхневе та підземне
зберігання викопного палива чи продуктів іх переробки на
площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рід
ких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

1 О. Наявність підстав для здійснення оцінки тран
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наяв
ність значного негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за
знати значного негатввного транскордонного впливу
(зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень дета
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону Украіни -Про оцінку
впливу на довкілля» планується проведення досліджень
впливу на компоненти природного середовища (атмос
ферне повітря, водне середовище, фунти, рослинний і
тваринний світи, природно-заповідний фонд), а також на
соціальне і техногенне середовища, з урахуванням сфер,
джерел та видів можливого впливу на довкілля.

12. Процедура оцінки впливу на довкімя та мож
ливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону Украіни "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 ви
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі
шенні 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 ді
яльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопус
тимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рі
шення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право
і можливості ГР9м~ськості для ~асті у такій процедурі,_ зо-



влаштування спеціальних бетонних фундаментів. Сушиль
ний агрегат даної установки обладнаний автоматичним
рідкопаливним дизельним пальником марки GB-Ganz
AMR-7-M-2 номінальною тепловою потужністю 11 МВт, а
також газоочисним обладнанням сухого типу (рукавним
фільтром).

Технічна альтернатива 2.
У якості технічної альтернативи 2 розглядається варіант

встановлення стаціонарної асфальтозмішувальноі уста
новки аналогічної номінальної потужності ДС-168 виробни
цтва ПрАТ «Кредмаш». Сушильний агрегат даної установки
обладнаний автоматичним рідкопаливним дизельним
пальником, а також газоочисним обладнанням мокрого
типу (скрубером). Управління установкою здійснюється
централізовано з пульта управління, який розміщується у
кабіні оператора.

З. Місце провадження манованоїдіяльності, тери
торіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територі
альна альтернатива 1.

Вул. Залізнична, 1, село Обичів, Прилуцький район,
Чернігівська область, на території філії «Прилуцька ДЕД» ДП
«Чернігівський облавтодор» ВАТ •ДАК «Автомобільні дороги
Украіни», в межах земельної ділянки з кадастровим номе
ром 7424186100:04:ООО:ОООЗзагальною площею 4, 1621 га,
на підставі договору оренди нерухомого майна №24 від 19
листопада 2019 року.

Місце провадження планованоїдіяльності: територі
альна альтернатива 2

На відстані 1 км відс. Обичів, Прилуцький район, Черні
гівська область, на земельній ділянці з кадастровим номе
ром 7424186100:04:000:0528 загальною площею 4,8331 га.

4. Соціально-економічний вnnивмановансіідіяльності.
Соціально-економічна направленість планованої діяль

ності націлена на виготовлення асфальтобетонних сумішей
з метою використання іх в процесах будівництва, ремонту
та обслуговування автомобільних доріг регіонального та
загальнодержавного значення, отримання прибутку від
підприємницької діяльності та як наслідок сплати податків,
в тому числі і до місцевого бюджету, що сприятиме поліп
шенню стану існуючої соціальної інфраструктури громади,
працевлаштування місцевого населення.

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

Плановий обсяг виробництва асфальтобетонних сумі
шей - 160 тонн на годину 1а 220 тисяч тонн на рік. Годинна
витрата рідкого палива (дизельного пального) при номі
нальній потужності асфальтозмішувальноі установки - 1
тонн на годину. Планові річні обсяги використання рідкого
палива 1800 тонн на рік. Зберігання палива передбачається
у двох наземних ємностях місткістю 12 м' та ЗО м'. Режим
роботи об'єкта планованоїдіяльності становитиме 16 годин
на добу та 180 днів на рік.

б. Екологічні та інші обмеження манованоїдіяль-
ності за альтернативами:

щодо технічноїальтернативи 1
Екологічні обмеження:
- обмеження обсягів і концентрації на стаціонарних

джерелах викидів забруднюючих речовин;
- обмеження обсягів і концентрацій забруднюючих ре-

човин у поверхневих дощових і талих водах;
- обмеження обсягів утворення відходів.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
- обмеження граничнодопустимих концентрацій за

бруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі са
нітарно-захисної зони;

- обмеження рівнів звуку.

- розташування ємностей з паливом та бітумом на від
станях, що забезпечують захист забудови на прилеглій те
риторії в разі виникнення вибуху/пожежі.

• застосування герметичних клапанів і рукавів для пере
ливу дизельного пального;

- застосування швидкороз'ємних зливальних муфт, що
дозволяє забезпечити герметичне з'єднання зливного при
строю з рукавом автомобільної цистерни;

- застосування газозрівнювальноі системи "авто
цистерна-резврвуар", завдяки якій об'єм пароповітряної
суміші, що витісняється із заповнюваного при зливі резер
вуару поступає в бензовоз.

щодо технічноїальтернативи 2
Аналогічні до технічної альтернативи 1. Крім того, пе

редбачається зняття (рунтово-рослинного шару (рунту та
улаштування твердого покриття в місцях розташування
технологічного устаткування ємностей з нафтопродук
тами, проїзних шляхів та в місцях зберігання мінеральних
матеріалів.

щодо територіальноїальтернативи 1
- використання наявної транспортної інфраструктури,

включаючи внутрішні проїзні шляхи та залізничну колію,
для забезпечення виробничої діяльності без додаткового
втручання в навколишнє середовище;

- підтримання у задовільному технічному стані дорож
нього покриття під'їзного автомобільної дороги до вироб
ничого майданчика розміщення планованої діяльності;

• транспортування виготовлених асфальтобетон
них сумішей здійснювати з використанням наявних авто
мобільних доріг регіонального значення, виключаючи за
можливості використання автомобільних доріг населених
пунктів.

щодо територіальноїальтернативи 2
Аналогічні наведеним до територіальної альтернативи

1, окрім використання транспортної інфраструктури вна
слідок її відсутності в межах територіальної альтернативи
2, а також потребує зміни цільового призначення земель
ної ділянки.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на
довкілля:

щодо технічноїальтернативи 1
Сфери впливу - навколишнє природне і соціальне се

редовища. Соціальне середовище в частині персоналу,
зайнятого на об'єкті планованої діяльності. Компоненти
навколишнього природного середовища можливого
впливу- повітряне, водне середовище, грунт. Види можли
вого впливу: фізичний (акустичний) вплив, хімічний вплив.
Фізичний (акустичний) влив відбуватиметься внаслідок
роботи технологічного устаткування, двигунів автотран
спортної техніки та залізничного транспорту.

Хімічний вплив на атмосферу, водне середовище і грунт
відбуватиметься за рахунок присутності хімічних елементів
у складі викидів забруднюючих речовин, стічних водах та
відходах.

Джерелами хімічного впливу є:
- викиди забруднюючих речовин, що надходитимуть в

атмосферне повітря за рахунок:
- виконання вантажно-розвантажувальНJ,tХ робіт,

пов'язаних з прийманням, пересипом та використанням
мінеральних матеріалів;

- підігріву бrтуму до робочої температури;
- процесу згорання палива під час просушування вихід-

ної сировини; ;_
- процесу змішування матеріалів і отримання готової

асфальтобетонної суміші; ,
- наливу та зберігання нафтопродуктів в резервуарах;
- роботи двигунів автотранспортної техніки та залізнич-

ного транспорту.

відходами.
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: вплив на

рослинний і тваринний світ не очікується. Знесення зеле
них насаджень не передбачається. Вплив на об'єкти при
родно-заповідного фонду не відбуватиметься внаслідок іх
віддаленості.

навколишнє соціальне середовище (населення): мак
симальні очікувані рівні забруднення атмосферного повітря
на межі нормативної санпарно-захисиої зони не перевищу
ватимуть нормативних значень. Еквівалентний рівень звуку
на територіях, що безпосередньо прилягають до житлової
забудови, не перевищуватиме допустимих значень 55 дБА
в день та 45 дБА вночі.

навколишнє техногенне середовище - на житлово-ци
вільні, промислові об'єкти та інші елементи техногенного
середовища планована діяльність за умови дотримання
вимог протипожежної безпеки не впливатиме; об'єкти на
вколишнього техногенного середовища не здійснювати
муть негативного впливу на плановану діяльність.

Внаслідок настання надзвичайної ситуації джерелами
впливу є:

- викиди забруднюючих речовин, що надходитимуть в
атмосферне повітря за рахунок вибуху/пожежі;

• фізичний вплив внаслідок вибуху/пожежі;
• відходи, що створюватимуться внаслідок ліквідації на

слідків надзвичайної ситуації.
Компоненти навколишнього природного середо

вища можливого впливу внаслідок настання надзвичайної
ситуації:

повітряне середовище: виникнення надмірних кон
центрацій забруднюючих речовин в приземному шарі
атмосфери внаслідок пожежі можливе, однак матиме ко
роткостроковий локальний характер та спостерігатиметься
виключно в межах зони розповсюдження цих речовин.

грунт: шкідливих впливів за умови передачі відходів,
що створюватимуться внаслідок ліквідації наслідків над
звичайної ситуації, на переробку та/або захороненню не
відбуватиметься.

навколишнє соціальне та техногенне серщ~овища: вна
слідок фізичного впливу радіуси зони можливих зруйну
вань, аварійні зони ураження вибуховою хвилею, тепловим
навантаженням при пожежі та хімічного ураження парою не
розповсюджуватиметься на прилеглу житлову і громадські
забудови. В результаті діі факторів небезпечного впливу
можливі тяжкі наслідки - людські жертви в частині опера
тивного персоналу об'єкта планованої діяльності, і матері
альні збитки.

щодо територіальноїальтернативи2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

аналогічні наведеним до територіальної альтернативи 1.
9. Належність планованоїдіяльності до першої чи

другоїкатегоріївидів діяльності та об'єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і час
тину статті З Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля".

Планована діяльність належить до другої категорії
видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, відпо
відно до абзацу дев'ятого пункту 11 частини З статті З За
кону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII
від 23 травня 2017 року (споруди для виробництва штуч
них мінеральних волокон, виробництво екструдованого
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону), абзацу
першого пункту 4 частини З статті З Закону Украіни «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017
року (зберігання та переробка вуглеводневої сировини
(газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого

Процедура оцінки впливу надовкшля передоачає право
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо
вноваженим 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 за
уваження і пропозиціїдо звіту з оцінки впливу надовкілля та
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обго
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено
в оголошенні про початок громадського обговорення.

1 З. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкімя.

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, за
уваження 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 реє
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо
млення). Це значно спростить процес реєстрації та роз
гляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад
ськості 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,
~о надають зауваження і пропозиції, своім підписом за

. свідчують свою згоду на обробку іх персональних даних.
Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки
впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, вра
хувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор
маЦІЇ, що підлягає включеннюдо звіту з оцінки впливу на до
вкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з
оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плановансіідіяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про прова

дження даноі планованої діяльності буде Висновок з оцінки
впливу надовкілля, який видається Департаментом екології
та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації
та може бути використаний для отримання інших докумен
тів дозвільного характеру, передбачених законодавством

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 За
кону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля", орган, до по
вноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департаменту екології та природних ресурсів Черні
гівської обласної державної адміністрації поштова адреса:
14000, м. Чернігів, пр. Миру, буд. 14, контактна особа Ганжа
Валентина Юріївна, тел. (0462) 67-79-14, електрона пошта:
deko_post@cg.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, поштова
адреса, номер телефону та контактна особа)

директор ТОВ •Автострада Трейд Груп•
М.С.Кулик



ПОГОДЖЕНО

Голова Малодівицької

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

AKT№l

М.С. Кулик

с. Обичів 2020 року

Даний акт складено у присутності Старости Обичівського старостинського округу №2

Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Шанька Тетяни Федорівни

та провідного інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»

Танасійчук Марини Анатоліївни, про те, що " 11- " e;Q,,'xQ...M~ 2020 року на дошці оголошень у

приміщенні Обичівського старостинського округу №2 Малодівицької селищної ради Прилуцького

.району по вул. Незалежності, буд. 35-А у с. Обичів розміщено Повідомлення про плановану
r·

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Виготовлення асфальтобетонний сумішей на
'

асфальтозмішувальній установці, розташованій в с. Обичів Прилуцького району Чернігівської
області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької селищної ради, третій - для ТОВ

"АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці

оголошень у приміщенні Обичівського старостинського округу №2 Малодівицької селищної ради на

1 (одному) аркуші.

Староста Обичівського старостинського округу №
Малодівицької селищної ради Прилуцького райо
Чернігівської області

Провідний інженер з охорони навколишнього сере
ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»

(підпис)



, Додаток до Акта № 1 від «_і_±_» "Ь g__~J... 2020 ро .
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» на дошці оголошень у приміщенні Обичівського старостинського округу №2 Малодівицької селищної ради
по вул. Незалежності, буд. 35-А.у с. Обичів

• .,_...,, ,.;;;s::tWA&



ПОГОДЖЕНО

Голова Малодівицької

ДЖЕНО

М.С. Кулик

2020 ро.ку

АКТ№2
Про розміщення Повідомлення
на дошках оголошень

с. Мала Дівиця 2020 року

Даний акт складено у присутності спеціаліста-землевпорядника І категорії Малодівицької

селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Білан Олени Іванівни та провідного

інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» Танасійчук

Марини Анатоліївни, про те, що "__11_" 'і;~~'Л.!, 2020 року на дошці оголошень біля

приміщення Малодівицької селищної ради Прилуцького району по вул. Слобідській, буд. З у с. Мала

,Дівиця розміщено Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. .
«Виготовлення асфальтобетонний сумішей на асфальтозмішувальній установці, розташованій в с.

''Обичів Прилуцького району Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької селищної ради, третій - для ТОВ

"АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП".

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці

оголошень біля приміщення Малодівицької селищної ради на 1 (одному) аркуші.

Спеціаліст-землевпорядник І категорії М~
селищної ради Прилуцького району Чер
області '

Провідний інженер з охорони навколищяваг
середовища ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕ



Додаток до Акта №2 від « 1+ » ~e.\q_o\A..:R
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОІ;3 «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»
на дошці оголошень біля приміщення Малодівицької селищної ради по вул. Слобідській, буд. З у с. Мала Дівиця

!&SSZSM&iJ1, с ·. · m.w.

2020 р.,..

Спеціаліст-землевпорядник І категорії Малодівицької селищної ради
Прилуцького району Чернігівської області

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»



ПОГОДЖЕНО

Голова Малодівицької

ЗАТВЕРДЖЕНО

АКТ№З

с. Велика Дівиця 2020 року

Даний акт складено у присутності Старости Великодівицького старостинського округу №3

Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Тритяченко Світлани

Леонідівни та провідного інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ "АВТОСТРАДА

ТРЕЙД ГРУП» Танасійчук Марини Анатоліївни, про те, що "-{f-- " ~г,-и.5l 2020 року на

дошці оголошень у приміщенні Великодівицького старостинського округу №3 Малодівицької

. селищної ради Прилуцького району по вул. 8 Березня, буд. 2-А та біля магазину "Смак" по вул.. . ~
Героїв війни у с .. Велика Дівиця розміщено Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає.
оцінці впливу на довкілля «Виготовлення асфальтобетонний сумішей на асфапьтозмішувальній

установці, розташованій вс. Обичів Прилуцького району Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької об'єднаної територіальної громади, третій - для

ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП".

Додатки до Акта - фотофіксації розміщення Повідомлення про плановану діяльність на дошці

оголошень у приміщенні Великодівицького старостинського округу №3 Малодівицької селищної

ради та біля магазину "Смак" по вул. Героїв війни у с. Велика Дівиця на 2 (двох) аркушах.

Провідний інженер з охорони навколишнього се
ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»

(підпис)



Додаток №1 до Акта №3 від « -{ +-» Q.~'\Ь""'~ 2020 року
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», на дошці оголошень у приміщенні Великодівицького старостинсько
го округу №З Малодівицької селищної ради п'о вул. 8 Березня, буд.2-А

Староста Великодівицького старостинського округу №З Малодівицької се
Прилуцького району Чернігівської області

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»

М.А. Танасійчук----



Додаток №2 до Акта №З від « --{і--» 1:;~v..J,.
Фотофіксація розміщення Повідомлення про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ <~АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»,
біля магазину "Смак" по вул. Героїв війни ус. Велика Дівиця-- -.. -.-и....•....... --.. -а

2020 року

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»
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02.30 Х/ф "Считаннь1е се

кундь1"

00.15 Х/ф "Кровь искупле
нин"

01.55 "Речовий доказ"

тий рейх"
02.30 "Облом.UА."

01.00 Теория иаменьі
02.45 Виталька
05.50 попезнне подсказки

UIIIDII.IUD"n. U4,U:J l,Х~МИ. r\UІJУІІЦІМ D .цu-
АЗОВСЬКЄ море - с. Кнрнлівка

Тел.: 093-68-79-442, талях
050-96-94-766,067-288-50-55 04.35 Святі та грішні

19.00, 21.00, 23.00 Факт
19.25, 21.25 Чемпіон
19.35 Бізн~с-ланч
23.25 д/ф 'Культ Ура"

,.

•1

ОВЕН. Сприятливий період
для відпочинку на природі та ·на
лагоджування особистого життя.
Втім, про роботу теж забувати не
варто, важливо не спізнюватися,

приходити вчасно. Однак не потрібно нама
гатися завоювати репутацію трудоголіка, ваші
зусилля не оцінять.

ТЕЛЕЦЬ. Небажано братися
за нові проєкти або давати згоду
на участь у якихось авантюрах.
Будьте обережніші, є небезпека в
певних ситуацівх переоцінити свої

сили. Постарайтеся не тікати від відповідаль
ності в робочих питаннях. Вам ніхто не пропо
нує вирішувати їх наодинці.

БЛИЗНЮКИ. У вас величезна
кількість цікавих ідей, але необхід
но зосередитися на найбільш пер
спективних, тоді вдасться втілити
їх у життя. У вас з'явиться нове

джерело доходу. Є ймовірність, що вам дове
деться зайнятися· житловим питанням.

РАК. Необхідно звернути вашу
увагу на роботу зараз є шанс зміц
нити свій авторитет. Багато часу
повелеться присвятити вирішенню
сімейних проблем, у вас буде ак

тивне особисте життя. Бажано не планувати
нічого серйозного.

ЛЕВ. Кар'єрні можливості, які
відкриваються перед вами, раду
ють, але не варто демонструвати
це перед товаришами по службі.
Плідно пройдуть ділові зустрічі та

переговори. Зустріч з новими, цікавими людь
ми допоможе розслабитися.

ДІВА. Може завершуватися
важливий етап у вашій кар'єрі, не
варто поспішати з прийняттям рі
шень. Ретельно зважте всі шанси.
Не рекомендується різко реагува

ти на негативні висловлювання у вашу адресу,
нехай навіть зовсім недоречні.

ТЕРЕЗИ. Ви не просто пови
нні, ви будете змушені доводити
до завершення практично всі по
чаті справи. Прилив сил дозволить
у буквальному значенні згорнути

гори, можуть втілитися в життя навіть нездій
сненні мрії.

СКОРПІОН. За можливістю
зведіть обсяг роботи до розумно
го мінімуму і більше відпочивайте.
Ви й так отримаєте солідний при

буток. Важлива справа вимагатиме від вас зо
середженості й швидкості дій.

t• СТРІЛЕЦЬ. На ваші плечі ЛА-

~

ж~ місія миротворця:_ на роботі,
серед близьких людеи I друзів.
Прислухайтеся до голосу ін1Уїцїі,
можливо, саме вона підкаже вам,

як діяти далі і яку мету поставити. Постарайте
ся хоча б вдавати бурхливу діяльність, адже ви
будете в полі зору начальства.

КОЗЕРІГ. Сприятлива будь-
яка трудова діяльність. Тиждень
пройде у турботах у підготовці до
чогось важливого. Впорядковуйте
свої дії, витративши якийсь час на

планування, і вам удасться впоратися з усім
без метушні й запізнення.

ВОДОЛІЙ. Ви будете прива
блювати оточуючих добротою,
мудрістю та щирим бажанням при
йти на допомогу у важку хвилину.
Однак не дозволяйте сідати собі на

шию. Краще не починати дискусію, що перерос-
тає в суперечку близьких людей, адже все одно
ваш голос не буде вирішальним.

РИБИ. Вам, швидше за все,
доведеться цілими днями розгрі
бати проблеми, які ~копичилися.
Головне - не запускати поточних
справ, інакше до кінця ти~ня ван

таж стане непосильним. Початок тижня може
поплутати всі плани й задуми, але незабаром
настане прояснення.

8оФіQійно
(да111 офіційного оnубnікуваннn в Єди

ному реєстрі з оцінки вnnиву на довкіnnn
(автоматично генеруєтьсn програмними

засобами веденнn Реєстру, не зазначаєтьсn
суб'єктом госnодарюваннn)
~

(реєстраційний номер справи про оцінку
вnnиву на довкіnnn nnанованої діnnьності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок rромааськоrо обrоворен
ни зві~у з оцінки впливу на аовкілли

Повідомnнємо про початок громад·
ського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкіnnи планованої дінnьності, зазна
ченої у пункті 1 цього огоnоwеннн, з ме·
тою винвnеннн, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості до
планованої дінnьності.

1. Планована діильність
Виготовnеннн асфальтобетонних су

мішей на асфаnьтозміwуваnьній установ
ці, розташованій вс. Обичів Прилуцького
району Чернігівської області

Планована дінnьність передбачає
виготоеленнн щебенева-мастикових
асфальтобетонних сумішей (далі за
текстом - .зсфаnьтобетонних сумішей)
wnнхом зміwуваннн в яагрпому стані
мінеральних матеріалів (щебеню, піску
і мінерального порошку), стабілізуючої
добавки та бітуму, віддозованих у зада
них сnіввідноwенннх.

Плановий обсяг виробництва ас
фальтобетонних сумішей - 160 тонн на
годину та 220 тисяч тонн на рік. Годин
на витрата рідкого палива (дизельного
пального) при номінальній потужності
асфальтозміwуваnьноі установки - 1
тонн на годину. Планові річні сбсяги ви
користання рідкого палива 1800 тонн на
рік. Зберіrаннн палива передбачаєтьси у
двох наземних ємностях місткістю 12 м'
та ЗО м'. Режим роботи об'єкта планова
ної діяльності становитиме 16 годин на
добу та 180 днів на рік.

2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІ,Д·

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАдА ТРЕИД
ГРУП», код ЄДРПОУ 43079409.

Юридична адреса: 21100 Вінницька
область, м. Вінниця, вул. Данило Галиць
кого, буд 27

Місце здійснення планованої піяпь
ності: Чернігівська область, Прилуцький
район, село Обвчів, вул. Залізнична, 1
на території філії «Прилуцька ДЕД» ДО
«Чернігівський облавтодор» ВАТ «дАК
«Автомобіпьні дороги Украіни», в межах
земельної ділянки з кадастровим номе
ром 7424186100:04:ООО:ОООЗ загальною
площею 4, 1621 га

3. Уповноважений орган, икий за
безпечує проведенни громадського
обговорення

Департамент екології та природ
них ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації. Адреса: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 14, контак
тна особа Ганжа Валентина Юріївна, тел./•

факс (0462) 67-79-14, електронна адре
са: deko_post@cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рішення про
nровадженни планованої діипьності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкіnпи

Відповідно до законодавства рішен
·ним про провадженнн даної планованої
діяльності буде Висновок з оцінки впливу
на довкілля, що надається Департамен
том екології та природних ресурсів та
може бути використаний цпя отримання
інших документів дозвільного характеру,
передбачених законодавством.

5. Строки, тривалість та порядок
громадськоrо обговоренни зві~у з
оцінки впливу на довкілли, включаючи
інформацію про час і місце усіх запла
нованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорен
ня становить 25 робочих днів з моменту
офіційного опублікування цього оголо
шення (зазначаєтьси у назві оголошен
ня) та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної
суб'єктом господарюванни, що переда
ється для видачі вионовку з оцінки впли
ву на довкілля.

Протягом усього строку громадсько
го обговоренні громадськість має право
подавати будь--які зауваження або пропо
зиції, які, на її думку, стосуютьсн плано
ваної дінnьності, без необхідності їх об
грунтування. Зауваженни та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в епектрон'ному вигляді)
та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після вста
новленого строку, не розглядаються:

Громадські сnуханнн (перші) відбу
дуться:

18 серпня 2020 року о 11.00 годині
в залі засідань Обичівського старо
стинськоrо округу №2 Маnодівицької
селищної ради за адресою: Чернігівська
обл., Прилуцький район, с. Обичів, вул.
Незалежності, 35-А.

Громадські слухання (другі) відбу
дуться:

18 серпня 2020 року о 13.00 годині
в залі засідань Малодівицької селищної
ради за адресою: Чернігівська обп., При-·
луцький район, смт. Мала Дівиця, вул.
Слобідська, З.

Громадські слухання (треті) відбу
дуться:

'18 серпня 2020 року о 14.30 годині
залі засідань Веnикодівицького старо
сгвнського округу №З Маnодівицькоі
селищної ради за адресою: Чернігівська
обп., Прилуцький район, с. Велика Діви
ця, вул. 8 Березнн, 2-А.

6. Уповноважений центральний ор
ган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує дос~уп до зві~у з
оцінки впливу на довкілля та іншої до
с~упної інформації щодо планованої
діяльності

Департамент екопопі та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14, контактна особа Ганжа
Валентина Юріївна, тел./факс (0462) 67-
79-14, електронна адреса: deko_post@
cg.gov.ua.

7. Уповноважений центральний ор
ган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання заува
жень і пропозицій

Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної
адміністрації. Адреса: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14, контактна особа Ганжа
Валентина Юріївна, тел./факс (0462) 67-
79-14, електронна адреса: deko_post@
cg.gov.ua.

Зауваженнн і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського об·
говоренни, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформаціи
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла
нованої діяльності на 266 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення зві~у з
оцінки впливу на довкілля та іншої до
даткової інформації (відмінне від при
міщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого гра·
мадськість може ознаііоммтисн з ними.

Малодівицька селищна рада Адреса:
17523, Чернігівська область, Прилуцький
район, смт. Мапа Дівиця, вул. Слобідська,
З, контактна особа - Спеціаліст-зем
левпорядник І категорії Малодівицької
селищної ради Прилуцького району Чер
нігівської області Білан Олена Іванівна,
тел. (04637) 675-32, 675-36, з 20 липни
2020 року.

Обичівський старостинський округ
№2 Маnодівицької селищної ради Адреса:
17540, Чернігівська область, Прилуцький
район, с. Обичів, вул. Незалежності, 35-А,
контактна особа - Староста Обичівського
старостинського округу N"2 Малодівиць
кої селищної ради Прилуцького району
Чернігівської області Шанько Тетяна Фе
дорівна, тел. (04637) 680-21, з 20 липни
2020 року.

Великодівицький старостинський
округу N'З Малодівицькоі селищної ради
Адреса: 17521, Чернігівська область,
Прилуцький район, с. Велика Дівиця, вул.
8 Березня, 2-А, контактна особа - Ста
роста Веnикодівицького старостинського
округу №З Малодівицької селищної ради
Прилуцького району Чернігівської об
ласті Тритяченко Світлана Леонідівна, тел.
(046~7) 681-34 з 20 липни 2020 року.

ТОВ «Автострада Трейд Груп». Адреса:
17540, Чернігівська область, Прилуцький
район, село Обичів, вул. Залізнична, 1,
контактна особа - провідний інженер з
охорони навколишнього середовища Та
насійчук Марина Анатоліївна, тел. (097)
997 81 80 з 20 липня 2020 року.

JМІеКПІІІ ТОВ •АВПІСП'АІІА 1РІМІІ fpm,
С.М. Ку11111
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суб'єктом господарювання)
20203195542

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення зві1у

з оцінки вмиву на довкімя
Повідомляємо про початок громадського обго

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Виготовлення асфальтобетонних сумішей на ас

фальтозмішувальній установці, розташованій вс. Оби
чів Прилуцького району Чернігівської області

Планована діяльність передбачає виготовлення
щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей
(далі за текстом - асфальтобетонних сумішей) шля
хом змішування в нагрітому стані мінеральних ма
теріалів (щебеню, піску і мінерального порошку),
стабілізуючої добавки та бітуму, віддозованих у зада
них співвідношеннях.

Плановий обсяг виробництва асфальтобетонних
сумішей - 160 тонн на годину та 220 тисяч тонн на рік.
Годинна витрата рідкого палива (дизельного пального)

днів нарік.
2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

•АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП•, код ЄДРПОУ 43079409.
Юридична адреса: 21100 Вінницька область, м. Ві

нниця, вул. данило Галицького, буд 27
Місце здійснення планованої діяльності: Черні

гівська область, Прилуцький район, село Обичів, вул.
Залізнична, 1 на території філії «Прилуцька ДЕД• ДП
•Чернігівський обпавтодор- ВАТ «ДАК «Автомобільні
дороги Украіни•, в межах земельної ділянки з кадастро
вим номером 7424186100:04:ООО:0003 загальною ппо
щею4, 1621 га

З. Уповноважений орган, який забезпечує про
ведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Чер
нігівської обласної державної адміністрації. Адреса:
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, контактна особа
Ганжа Валентина Юріївна, тел,/факс (0462) 67-79-14,
електронна адреса: dej<o_post@cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рішення про прова
дження планованоїдіяльності та орган, який роз
mядатиме результати оцінки вмиву на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про прова
дження даної планованої діяльності буде Висновок з
оцінки впливу на довкілля, що надається Департамен
том екології та природних ресурсів та може бути вико-

ІрИВWІІGІЬ l(JUMЩ.,.VDI\UIV VVIVUV..., ••••••• ,,. .., •••••••••••.•.• ~··-

25 робочих днів з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та
надання 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 іх обфунтування. 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 гро
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановле
ного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
18 серпня 2020 року о 11.00 годині в залі засідань

Обичівськоrо старостинськоrо округу №2 Малодівиць
кої селищної ради за адресою: Чернігівська обл., При
луцький район, с. Обичів, вул. Незалежності, 35-А.

Громадські слухання (другі) відбудуться:
18 серпня 2020 року о 13.00 годині в залі засідань Ма

лодівицької селищної ради заадресою: Чернігівська обл.,
Прилуцький район, смт. Мала Дівиця, вул. Слобідська, 3.

Громадські слухання (треті) відбудуться:
18 серпня 2020 року о 14.30 годині залі засідань

УВАГА! РОЗГАДАНО ТАЄМНИЦЮ КАРМІЧНОГО ЧИСЛА ДОСТАТКУ!

Це Ваш шанс отримати 370 ООО гривень!
Якщо унікальне кармічне число достатку «88» належить саме Вам, то Ви отримаєте до 370 ООО гривень:

Негайно перевірте! Можливо, це саме Ви власник унікального кармічноrо числа достатку.
ОСЬ ЯК ПЕРЕВІРИТИ ВАШЕ КАРМІЧНЕ ЧИСЛО:

1. Візьміть 2 останні цифри року Вашого народження. ~~
2. Відніміть від отриманого числа 32.
З. До результату додайте кількість років, що виповниться або виповнилась Вам у 2020 році.
4. Якщо Ваш результат дорівнює 88- са Ае Ви власник унікального кармічного числа достатку і

370 000 ГРИВЕНЬ НАЛЕЖАТЬ САМЄ ЗАМ!

"ТОВ <С-МЕЙЛ• є Opralf3ЗТQpou маркеw.нrово, АІщі'і ,Зоаотий Фонд>. ЗаrаnЬІІа ВБрТісrь r.р11Зіе до 1 842 ООО JJ>"""""· Ащіяді&з 29.12.2019 р. по З1Л.2020 р. на зсій тераtоріі УкраТни. В А,ції мзоть праео браn<
}'Ч_асть в'1кnючно аовнолm<і І])О_мадян" Ук;,а_ін,, які з;х,б_а,ш та оплатили замсвлення ТО6аІ)ів і3 Прооозщіі< 01)<_......атора. ГJ.:,в,,а версія_ оq:ІЧі_йн'1Х правм на сайtі: www,~na.oom

достуnноіінформаціїщодо манованоїдіяльності
Департамент екології та природних ресурсів Чер

нігівської обласної державної адміністрації. Адреса:
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, контактна особа
Ганжа Валентина Юріївна, тел,/факс (0462) 67-79-14,
електронна адреса: deko_post@cg.gov.ua.

7. Уповнова•ений центральний орган або упо
вноважений територіальний орган, до якого нада
ються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чер
нігівської обласної державної адміністрації. Адреса:
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14, контактна особа
Ганжа Валентина Юріївна, тел,/факс (0462) 67-79-14,
електронна адреса: deko__post@cg.gov.ua.

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

8. Наявна екологічна інформація щодоманова
ноїдіяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої дімь-
ності на 266 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформа
ції (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті
6 цього оголошення), а тако• час, з якого громад-

ськість може ознайомитися з ними.
Малодівицька селищна рада Адреса: 17523,

Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Мала
Дівиця, вул. Слобідська, 3, контактна особа - Спе
ціаліст-землевпорядник І категорії Малодівицькоі
Qелищноі ради Прилуцького району Чернігівсько:
області Біпзн Олена Іванівна, тел. (04637) 675-32,
675-36, з 20 липня 2020 року.

Обичівський старостинський округ №2 Малоді
вицькоі селищної ради Адреса: 17540, Чернігівська
область, Прилуцький район, с. Обичів, вул. Неза
лежності, 35-А, контактна особа - Староста ОбичіЕ
ськоrо старостинськоrо округу №2 Малодівицьк<
селищної ради Прилуцького району ЧерніrівсьКl ·
області Шанько Тетяна Федорівна, тел. (04637) 68( -
21, з 20 липня 2020 року.

Великодівицький старостинський округ №3 М:
лодівицькоі селищної ради Адреса: 17521, Черніrі1
ська область, Прилуцький район, с. Велика Дівиц:
вул. 8 Березня, 2-А, контактна особа - Старос·
Великодівицькоrо старостинськоrо округу №3 М
лодівицькоі селищної ради Прилуцького райо:
Чернігівської області Тритяченко Світлана Леон
дівна, тел. (04637) 681-34з 20 липня 2020 року.

ТОВ «Автострада Трейд Груп». Адреса: 17541
Чернігівська область, Прилуцький район, село Обі
чів, вул. Залізнична, 1, контактна особа- провідн~
інженер з охорони навколишнього середовища Т
насійчук Марина Анатоліївна, тел. (097) 997 81 ВС
20 липня 2020 року. ·

ДИрекrор ТОВ «,АВТОСТРАДА ТРЕйд ГРУ/
С.М.Куш



ПОГОДЖЕНО

Голова Малодівицької
ДЖЕНО

AKT№l
Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

с. Обичів від" 1(;, " Л'-'.. V\ ~.ц_ 2020 року

Даний акт складено у присутності Старости Обичівського старостинського округу №2

Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Шанька Тетяни Федорівни

та провідного інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ «Автострада Трейд Груп»

Танасійчук Марини Анатоліївни, про те, що" "'~" l\.~V\~5l 2020 року на дошці оголошень у

приміщенні Обичівського старостинського округу №2 Малодівицької селищної ради Прилуцького

району по вул. Незалежності, буд. 35-А у с. Обичів розміщено Оголошення про початок

громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності « Виготовлення
<r ~- :

асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальній установці, розташованій в с. Обичів

Прилуцького району Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької селищної ради, третій - для ТОВ «Автострада

Трейд Груп».

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп»

на дошці оголошень у приміщенні Обичівського старостинського округу №2 Малодівицької

селищної ради на 1 (одному) аркуші.



Додаток до Акта №1 від« -IG » f\v.. V\ И-R. 2020 ро.
Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

ТОВ «Автострада Трейд Груп» на дошці оголошень у приміщенні Обичівського старостинського округу №2 Малодівицької селищної ради по вул.
Незалежності, буд. 35-Ау с~ Обичів

Староста Обичівського старостинського округу №2 Малодівицької селищної ради
Прилуцького району Чернігівської області

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Автострада Трейд Груп»



ПОГОДЖЕНО

Голова Малодівицької
Jr:>ATІ,.,J л

~t1иторіальної громади

••• 1, , Yiti ,., ,-о 11 О.П. Журавель

РДЖЕНО

Директор

2020 року

АКТ№2
Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

с. Мала Дівиця 2020 року

Даний акт складено у присутності спеціаліста-землевпорядника І категорії Малодівицької

селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Білан Олени Іванівни та провідного

інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ «Автострада Трейд Груп» Танасійчук Марини

Анатоліївни, про те, що "_і_§_" У'\.J..-.Л. \А.~ 2020 року на дошці оголошень біля приміщення

Малодівицької селищної ради Прилуцького району по вул. Слобідській, буд. 3 у с. Мала Дівиця

розміщено Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля_..._ ',..
планованої діяльності «Виготовлення асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувапьній·,
установці, розташованій в с. Обичів Прилуцького району Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - дл~ подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької селищної ради, третій - для ТОВ «Автострада

Трейд Груп».

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп»

на дошці оголошень біля приміщення Малодівицької селищної ради на 1 (одному) аркуші.

Спеціаліст-землевпорядник І категорії Малодівицької
селищної ради Прилуцького району Чернігівської .

б . •о ласп
мп

Провідний інженер з охорони навколишнього
середовища ТОВ «Автострада Трейд Груп»

g О.І. Білан
ідпис)

~ М.А.Танасійчук
(підпис)



Додаток до Акта №2 від « 1( » Л \А. V\ и_g 2020 р

Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
ТОВ «Автострада Трейд Груп» на дошці оголошень біляприміщення Малодівицької селищної ради

по вул. Слобідській, буд.' З у с. Мала Дівиця

Спеціаліст-землевпорядник І категорії Малодівицької селищної ради
Прилуцького району Чернігівської області

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Автострада Трейд Груп»

мп ~/ (підпис) О.І. Білан

~(підпис) М.А. Танасійчук



ПОГОДЖЕНО

Голова Малодівицької

иторіальної громади

ДЖЕНО

- - АКТ№З
Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

с. Велика Дівиця від " -1ь " 1\-А V\\,( J\. 2020 року

Даний акт складено у присутності Старости Вепикодівицького старостинського округу №3

Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Тритяченко Світлани

Леонідівни та провідного інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ «Автострада Трейд

Груп» Танасійчук Марини Анатоліївни, про те, що " 1fo" 1\.-.J..\.\V\~ 2020 року на дошці

оголошень у приміщенні Великодівицького старостинського округу №3 Малодівицької селищної

ради Прилуцького району по вул. 8 Березня, буд. 2-А с. Велика Дівиця розміщено Оголошення про

початок' тромадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльнос:'і
'«Виготовлення асфальтобетонних сумішей на асфапьтозмішувальній установці, розташованій в с.

Обичів Прилуцького району Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької об'єднаної територіальної громади, третій - для

ТОВ «Автострада Трейд Груп»

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп»

на дошці оголошень у приміщенні Великодівицького старостинського округу №3 Малодівицької

селищної ради на 1 (одному) аркуші.

Староста Великодівицького старостинського ~І#~
Малодівицької селищної ради Прилуцького
Чернігівської області



Додаток до Акта №3 від « 1{, » І\ '-' У\ И~ 2020 року
Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

ТОВ «Автострада Трейд Груп», на дошці оголошень у приміщенні Великодівипького старостинського округу №3 Малодівицької селищної ради
по вул. 8 Березня, буд~2-А

Староста Великодівицького старостинського округу №3 Малодівицької селиrd&п}і~
Прилуцького району Чернігівської області

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Автострада Трейд Груп» (підпис)



2020 року

АКТ№4
Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

с. Обичів 2020 року

Даний акт складено у присутності провідного інженера з охорони навколишнього середовища

ТОВ «Автострада Трейд Груп» Танасійчук Марини Анатоліївни та майстра АБЗ Сидорчука Андрія

Миколайовича, про те, що " ..( Ь " І\.'-"-"'- ~_g__ 2020 року на території Філії «Прилуцька ДЕД» ДП

«Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» по вул. Залізнична, 1 у с.

Обичів, на території якого планується розміщення виробничого устаткування ТОВ «Автострада

Трейд Груп», розміщено Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу
r·.........•..

на ДОВКІЛЛЯ планованої . .
ДІЯЛЬНОСТІ «Виготовлення асфальтобетонних сумішей на

., J ,f -

асфальтозмішувальній установці, розташованій в с. Обичів Прилуцького району Чернігівської

області» .

Акт складено у двох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для ТОВ «Автострада Трейд Груп».

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп»

на території Філії «Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівський облавтодор» на 1 (одному) аркуші.

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Автострада Трейд Груп» ..
Майстер АБЗ ТОВ «Автострада Трейд Груп»

(підпис)

~ А.М. Сидорчук
(підпис)



Додаток до Акта №4 від « ..((, » Аv.. V\ ~ .J... 2020 року
Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

ТОВ «Автострада Трейд Груп», на території Філії «Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівський облавтодор»
по вул. Залізнична, і у Ь. Обичів

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Автострада Трейд Груп»

Майстер АБЗ ТОВ «Автострада Трейд Груп»

(підпис)

~ А.М. Сидорчук
(підпис)



14 cepnu 2020 рокуТОВ
«Земn• І воn•• організовує
на центральному майдані Бо
бровиці зустріч Героя Укра
іни, генерального директора
ТОВ «Земля і воля» Леоніда
Яковиwина і міського го
лови Чернігова, лідера пар
тії «Рідний дім» Впадиспава
Атроwенка з жителями
Бобровиччини.

Початок заходу о 15:00.
На завершення відбудеться
святковий концерт.

І НіЧD20
не DDIOCA, А DDIOCA

minькu npuчemнocm·
go igiomiв



(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки

впливу на довкілля (автоматично генеру
ється програмними

засобами ведення Реєстру, не зазнача
ється суб'єктом господарювання)

_20203195542 _
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, зби
рання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Виготовлення асфальтобетонних сумішей

на асфальтозмішувальній установці, розташо
ваній в с. Обичів Прилуцького району Чернігів
ської області

Планована діяльність передбачає ви
готовлення щебенева-мастикових ас
фальтобетонних сумішей (далі за текстом
- асфальтобетонних сумішей) шляхом зм~у
вання в нагрітому стані мінеральних матеріалів
(щебеню, піску і мінерального порошку), стабі
лізуючої добавки та бітуму, віддозованих у за
даних співвідношеннях.

Плановий обсяг виробництва асфальтобе
тонних сумішей - 160 тонн на годину та 220
тисяч тонн на рік. Годинна витрата рідкого па
лива (дизельного пального) при номінальній
потужності асфальтозмішувальноі установки
- 1 тонн на годину. Планові річні обсяги ви
користання рідкого палива 1800 тонн на рік.
Зберігання палива передбачається у двох на
земних ємностях місткістю 12 мЗ та ЗО мЗ.
Режим роботи об'єкта планованої діяльності
становитиме 16 годин на добу та 180 днів на рік.

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ
ДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», код
ЄДРПОУ 43079409.

Юридична адреса: 211 ОО Вінницька область,
м. Вінниця, вул. Данило Галицького, буд 27

Місце здійснення планованої діяльності:
Чернігівська область, Прилуцький район, село
Обичів, вул. Залізнична, 1 на території філії
«Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівський облавто
дор» ВАТ «ДДК «Автомобільні дороги Украіни», в
межах земельної ділянки з кадастровим номе
ром 7424186100:04:000:0003 загальною пло
щею 4, 1621 га

З. Уповноважений орган, який забезпе
чує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністра
ції. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
тел./факс (0462) 67-79-14, електронна адреса:
deko_post@cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що на
дається Департаментом екології та природних
ресурсів та може бути використаний для отри
мання інших документів дозвільного характеру,
передбачених законодавством.

5. Строки, тривалість та порядок rромад
ськоrо обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про
час і місце усіх запланованих громадських
слухань

Тривалість громадського обговорення ста
новить 25 робочих днів з моменту офіційноrо
опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання 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 об-

говорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності іх обгрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій

' формі (у тому числі в електронному вигляді)
та'уснр під час громадських слухань із внесен
ням до протоколу громадських слухань. Про
позиці~, надані після встановленого строку, не
розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
Дату, час, місце та адресу громадських слу

хань не визначено; тимчасово, на період діі та
в межах карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поши
ренню на території Украіни коронавірусноі хво
роби (COVID-19), до повного його скасування
та протягом ЗО днів з дня скасування карантину,
громадське обговорення планованої діяльності
проводиться у формі надання письмових заува
жень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншо"~' доступної- ін
формації щодо планованоїдіяльності

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністра
ції. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
тел,/факс (0462) 67-79-14, електронна адреса:
deko_post@cg.gov. ua.

7. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і про
позиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністра
ції. Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
14, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна,
тел./факс (0462) 67-79-14, електронна адреса:
deko_post@cg.gov. ua.

Зауваження і пропозиції приймаються про
тягом усього строку громадського обгово-

рення, зазначеного в абзаці п'ершому пункту 5
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо
планованоїдіяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
ціяльності на 266 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та iнwo"i' додат
кової інформації (відмінне від приміщення,
зазначеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними.

Малодівицька селищна рада Адреса: 17523,
Чернігівська область, Прилуцький район, смт
Мала Дівиця, вул. Слобідська, З, контактна
особа - Спеціаліст-землевпорядник І катего
рії Малодівицькоі селищної ради Прилуцького
району Чернігівської області Білан Олена Іва
нівна, тел. (04637) 675-32, 675-36, з 20 липня
2020року.

Обичівський старрстинський округ №2 Ма
лодівицької селищної ради Адреса: 17540, Чер
нігівська область, Прилуцький район, с. Обичів,
вул. Незалежності, 35-А, контактна особа- Ста
роста Обичівського старостинського округу №2
Малодівицькоі селищної ради Прилуцького ра
йону Чернігівської області Шанька Тетяна Фе
дорівна, тел. (04637) 680-21, з 20 липня 2020
року.

Великодівицький ст-аростинський округ №З
Малодівицькоі селищної ради Адреса: 17521,
Чернігівська область, Прилуцький район, с.
Велика Дівиця, вул. 8 Березня, 2-А," контактна
особа - Староста Великодівицького старо
стинського округу №З Малодівицькоі селищної
ради Прилуцького району Чернігівської області
Тритяченко Світлана Леонідівна, тел. (04637)
681-34 з 20 липня 2020 року.

ТОВ «Автострада Трейд Груп». Адреса:
17540, Чернігівська область, Прилуцький
район, село Обичів, вул. Залізнична, 1, контак
тна особа - Танасійчук Марина Анатоліївна, тел.
(097) 997 81 80 з 20 липня 2020 року.

Директор ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»
С.М. Кулик
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(дата офіційного опубл~кування в Єдиному реєсrр1 з оцінки
впливу на довкіллR (автоматично генерується nрограмн•1ми

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом
господарІОВЗННR}

__20203195542__
(реєстраційний номер справи npo оцінку

впливу на довкшпв планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННR
про початок громадського обговорення звіту з оцінки

впливу на довкІnл1t
Повідомляємо про початок громадського обговорення зв1ту

з оцінки влл11ву на довк1лля планованої шяпьнссп, зазначеної
у пункт~ 1 цього оголошення, з метою ввявлення. збирання та
врахування зауважень І пропозицій громадськосп до nланованоі
оіяльності

1. Планована аІ1tльніст1,
Виготовлення асфальтобетонних сумішей на асоапьто

змІшувальній установщ розташованій в с Обич1в Прилуцького
району Черніrівськоі обпасп

Планована швпьисть лередбачає виготовлення щебенево
мастикових асфальтобетонних сумішей (пап: за текстом
- асфальтобетонних сумJwей) шляхом зм1wуsання s нагрпому
стані мінеральних матеріал1в (шебвнп. ліску і м1неральноrо
порошку), стаб1лізуючоі добавки та бітуму, впшозованкх у
за.аа.них співвіаношеннвх

Плановий обсяг виро6ниuтва асфальтобетонних сумішей
- 160 тонн на rодину та 220 тисяч тонн на рік. Годинна ви
трата рrдкого палива (дизельного пального) при ном1нальній
потужності асфальтозмішувальної установки - 1 тонн на годину
Планові річн1 обсFІп1 використання рі.акого палива 1800 тонн ка
рік Зберігання палива передбачається у двох наземних ємносгях
місткістю 12 мЗ та ЗО мЗ Режим роботи об'єкта плановано!
діяльності становитиме 16 годин на добу та 180 анів на рік.

2. Суб'єкт rоспоаарюваннR
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ!WlЬНІСТЮ •АВТО

СТРАдА ТРЕЙд ГРУП", код ЄДРПОУ 43079409.
Юр11д11чна адреса: 21100 В1нннцька область, м. 81нниця, вул

Данило Галицького. буn 27
Micue з.аійснення ппансвано: шяпьнвсгі Чернгпвська

область, Прилуцький район, село Обич1в. вул Залізнична, 1 на
територ1ї ф1ті «Прилуцька !]Ед» !]П «Черн1гівський а6лавтодор»
ВАТ «!]АК "двтомобільні дороги Украіни», в межах земеяьноі
д1лянки з капастооввм номером 7424186100:04·000:ОООЗ
загальною площею 4,1621 га

З. Уповноваженміі орган, якиіі забезпечує nровеnення
громадського обrоворенн,~

Департамент екопопї та природних ресурсів Черніrівськоі
о6ласноі державноі адм1ністрац1і Anpeca. 14000, м, Черн.пв,
проспект Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина Юріrвна,
тел./факс (0462) 67-79-14, електронна адреса deko_post@
cg.gov.ua

4. Процедура прмііняття рішення про провад•ення
планованої д.іяnьності та орган. 11,сиіі розrл11датиме резупьтаrм
оцінки впливу на довкілпн

Відповідно да законоаавства р1шенням про провапження
даноі плановано; дІFІльнасті 6уде Висновок з оцінки вппиву
на довкілля, що напається Департаментом еколоrrі та при
родних ресурсів та може бути використаний для отриманнн
інших документів дозвільного характеру, передбачених за
конодавством

5. Строки, тривалість та порRдок rромадськоrо обговорен
ня звіту з оцінки вплмву на довкілля, включаючи інформацію
про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривашсгь громадського обговорення становить 25 робочих
днів з моменту афщійноrо опу6лікуваннн цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості
доступу ДО звпу з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ та ІНШОЇ додатковоі

м
rнформаціі, визначеноі суб'є,пом rосnодарnваннн, шо
передаєтьсн для видачі в"сновку з оцінки впливу на довкілля

протвгом усього строку громадського обговорення
гровааськість має право подавати буJІь-икі зауваження або
nропозицй, які, на ї1 думку. сrосуються планованоі швпьносп, без
необхідності їх обrрунтування. зауваження та nроnозмції можуть
подаватися е письмоеІй форм~ (у тому числі в електронному
вигляді) та усно під час гровапськех слухань ,з внесенням до
протоколу rромадс1~,кмх слухань. Пропозиції, надан1 шспа
встановленого строку, не розrляnаютьсн.

Громадськ1 слухання (nepwi) вщбудутьс"
Дату, час, місце та адресу громадських слухань не визначено:

тимчасово. на перюа діі та в межах карантину, встановленого
кабінетом Мін1стрів УІ<раІни з метою заnобtrання поширенню на
термторії України коронав1русноі хворобм (СОVІО-19). до повного
його скасування та протягом ЗО днів з цн11 скасування карантину,
громадське обrовореннFІ планованої .11іяльност1 провоцигься у
фармt надання nмсьмових зауважень і nроnозиц,й (у тому чист
е електронному вигляді)

6. Уnоеноеажениіі центральн11іі орган або уnовно1аженмі
термторІальнміі орган, що забезпечує .аостуn до з1іrу з очін11м
вnл•ву на 1ов«іп,r11 та Іншої досrуnної інформації щодо
nnано,аноі д/111льності

!]елартамент еколоrіі та природних ресурс1в ЧернІгівськоі
обласної держа.еноі адміюсrрації_ Адреса· 14000. м. Чернігів,
проспект Миру, 14, контактна особа Ганжа Ваnентина Юріі1на,
тел./факс (0462) 67-79·14, електронна апреса: deko_post@
cg gov.ua

7. Уnовноеаженміі центраnькміі орган або уnо1но1а•вж1і
територіаnьнміі орган, 10 1111:oro наааІDтьс111 зауеаженн111 і
пропозиції, та строкм надання зау1а)tеен1~, і nроnозмцііі

Департамент еколоrї1 та природних ресурс1е Черн,гівської
обласної пержавно. адміністраu1ї_ Anpeca· 14000. м. Чернігів.
проспект Миру, 14, контактна особа Ганжа Валентина Юр1іена,
тел /факс (0462) 67-79-14, електронна адреса deko_post@
cg.go"ІІ.ua

Зауваження t nроnозмціі приймаються nроrягом усього
строку rром~ьиого обговорення, зазначеного а абзаш
першому nунм.-:, 5 цьоrо оголошення.

8. Наявна екологічна інформаці11 щодо nnано1аної
ді1111tьності

Звіт з оцінки впливу на аовкілля планованої д1яльност1 на
266 аркушах.

9. Місце (місц11) роаміщенна зеіrу з оцінкм вnлмву
на довкілл11 та Інwоі .додаткової інформаціі' (відмінне еіа
прwміщенн11, зазначеного у пункті б цього оrолоwенн11}, а
також час, з якого громадськість може озмаіомитwса з ним•.

малошввцька селищна рада Алреса. 17523, Черн1rівська
область, Прилуцький район. смт Мала !11виця. вул Слобідська,
З. контактна особа - Сnеu1атст-землевnорядник І катеrорії
Малод1вицькоі селищно·~ ради Прилуцького району Черн1rівсько1
області Бтан Олена Іважвка. Тел. (04637) 675-32. 675-36. з 20
липня 2020 року.

Обичівський сгарссгвнськив окруr N''2 Малоnівицькоі
селиwнаі ради Адреса· 17540, Чернпівська обласrь. При
луцький район, с Обичів. вул Неаапежносп, 35-А, контактна
особа - Староста Обич1вського старостинського округу №!2
Мало.аів11цької сепищноі ради Прилуцького району Черніr1вської
о6ласті Шанька Тетнна Фе.аор1вна, тел. (04637) 680-21 з 20
липня 2020 року

Велико~:~івицький стапосганський окруrу №З Мапоn1вицькоі
селиwноі ра.аи д!!реса. 17521. Чернігівська область. При
луцький район, с Велика !lівиця. вул 8 Березня, 2-А. конгактва
особа - Староста Вепикошвваького старостинськоrо окруrу №З
Малад.івицької селищноі ради Прилуцького району Черн1rівськоІ
о6ласті Тритяченко Світлана йеонвивна. тел. (04637) 681·34 з 20
ЛИПНR 2020 року

ТОВ -Автоспапа Трейд Груп» Алрес.а 17540, Черншвська
о6ласть, Прилуцький район. село О6нч1в. вул. Залізнична, 1,
контактна особа - Танасійчук Марина Анаrоліївна. тел. {097) 997
81 80 з 20 лилн, 2020 року _

Дирепор ТОВ •АВТОСТРАдА ТРЕИД ГРУП•
С.М. Кулмк

, -·З
:
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Зникnа nюдина? 3авви ПРИЙМІІОІЬ•азу,
Не тре6а чекаm три дні
- Сповістити поліцію про

зникнення може як родич, так
і знайомий чи сусід. Передусім
треба подзвонити на номер «102»,
або особисто прийти у найближче
відділення поліції, написати за
яву. Повідомлення обов'язково
реєст-рується в журналі єдиного
обліку. Як показує практика,
чим швидше поліція отримує
повідомлення про зникнення лю
дини, тим легше її знайти. Законо
давством не передбачені конкретні
строки ;звернення. Побутує думка,
що звертатися можна лише через
три доби - вона хибна, -
розвінчує міф начальник сектору
розшуку злочинців та безвісти
зниклих громадян Чернігівського
відділу поліції Андрій ЗАДЬОР.
- Поліція починає шукати зниклу
людину одразу ж після звернення.
Послідовність дій поліцейських
така:

8,Jo місця проживання зниклої
особи виїжпжає слідчо-оперативна
група;

8 поліцейські оглядають місце
події, та можуть вилучити особисті
речі зниклого, як правило, речі
особистої гігієни - зубну щітку,
гребінець тощо. Це робиться для

13.08.2020

того, аби за потреби провести ДНК
експертизу;

• всі поліцейські патрульні
екіпажі міста, а також поліція
найближчих районів отримують
орієнтування на пошуки зниклої
особи. Якщо є інформація чи при
пущення, що людина могла виїхати
в якесь місто чи в конкретному
напрямку - орієнтування також
направляються туди.

У поліції зниклого перевіряють
за всіма наявними базами: у
лікарнях, моргах, на перетин дер
жавного кордону. Після цього, якщо
людина не знайдена, обов'язково
розсилають орієнтування по всій
Україні, а особу оголошують у за
гальнодержавний розшук.
- Щодо заробітчан - ми

співпрацюємо з Інтерполом, -
пояснює Андрій 'Задьор, - Якщо
людина зникла за кордоном, її
оголошують у міжнародний розшук.

Зникнення дітей завжди
викликає суспільний резонанс
та перебуває на особливому
контролі у керівництва поліції. У
таких випадках правоохоронці за
лучають до пошуків максимальну
кількість особового складу, а також
рятувальників, бійців Нацгвардії,

громадськість.
У разі зникнення дитини реко

мендую: ,
8 Якомога швидше зателефо

нуйте в поліцію.
8 Повідомте ім'я дитини, вік,

місце проживання і навчання, час
зникнення.

8 Візьміть найсвіжіше фото ди
тини та зверніться до найближчого
відділу поліції. Місце реєстрації і
проживання не важливі.

З початку року у Чернігові
була зареєстрована 121 заява
про зникнення безвісти, з них 36
осіб не досягли 18 років. Майже
усіх ми відшукали. Нині тривають
розшукові заходи зі встановлення
місцезнаходження двох осіб.

По області - 20. Десятьох
відшукали, а також ще 16 з тих,
які зникли у минулі роки. За часи
незалежності не знайдено 153
людини.

ВалеНІИна ОСТЕРСЬКА

І[лт:зJ &АЗА с1пьrосnтЕхн1ки
' 'У" проп~нує оригінальні запчастини

r.r., ,,.,., .11 а до тракторів та мото6nоків
китайською виробництва.

САДИІАНЦІ
В АСОРТИМЕНТІ

Ііїnьwе 200 соРТїв
Яблуня. груша, вишня,

троянди, черешня, персик,
абрикос, нектарин, слива,

алича, фундук, малина, барбарис,

ЗanpowgEмo на ро&отg:
•доярка-пастух •Тракторист

І • V

Відпочинок на Чорному морі
Залізний порт, Лазурне,

Скадовськ, Азовське море -
Кирилівка.

Ten.: 067-26-35-079,
093-19-00-493, 099-07-98-612

На постійну роботу в Київ
потрібні

вантажники
і водії.

,:/_1 lllllinnшшv 11шun11



] ПОГОДЖЕНО

Голова Малодівицької

иторіальної громади

5..-- ~, т *~ О.П. Журавель,_ :Гіt 6 , 16 А~"-.

ЗАТВЕРДЖЕНО

иректор

AKT№l

на дошках оголошень

с. Обичів від "_jД_" 3/217µ_ 2020 року

Даний акт складено у присутності Старости Обичівського старостинського округу №2

Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Шанька Тетяни Федорівни

та провідного інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ «Автострада Трейд Груп»

Танасійчук Марини Анатоліївни, про те, що " l't' tерdЦ1,,,ц!_ 2020 року на дошці оголошень у

приміщенні Обичівського старостинського округу №2 Малодівицької селищної ради Прилуцького

району . 1;:1.0 вул. Незалежності, буд. 35-А у с. Обичів розміщено Оголошення про початок

громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Виготовлення

асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальній установці, розташованій в с. Обичів
Прилуцького району Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької селищної ради, третій - для ТОВ «Автострада
Трейд Груп».

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп»

на дошці оголошень у приміщенні Обичівського старостинського округу No2 Малодівицької
селищної ради на 1 (одному) аркуші. ..
Староста Обичівського старостинського округу №2
Малодівицької селищної ради Прилуцького району
Чернігівської області

М.А. Танасійчук-и----,---

() !} lj~



Додаток до Акта №1 від«///» &/о~ 2020 року
Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

ТОВ «Автострада Трейд Груп» на дошці оголошень у приміщенні Обичівськогостаростинського округу №2 Малодівицької селищної ради по вул.
Незалежності, буд. 35-А 'у о. Обичів

-н-.;r-,w_,.__.__....,._w_

Т.Ф. Шанько

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Автострада Трейд Груп»
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Голова Малодівицької
І
торіальної громади
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І /', '-'

АКТ№2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

с. Мала Дівиця від"/r'"~ 2020 року

Даний акт складено у присутності спеціаліста-землевпорядника І категорії Малодівицької

селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Білан Олени Іванівни та провідного

інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ «Автострада Трейд Груп» Танасійчук Марини

Анатоліївни, про те, що "_d_!t_" Urft1-u-R._ 2020 року на дошці оголошень біля приміщення

Малодівицької селищної ради Прилуцького району по вул. Слобідській, буд. 3 у с. Мала Дівиця

розміщено Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля

"планованої . .
ДlЯЛЬНОСТІ «Виготовлення асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальній

установці, розташованій вс. Обичів Прилуцького району Чернігівської області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької селищної ради, третій - для ТОВ «Автострада

Трейд Груп».

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп»

на дошці оголошень біля приміщення Малодівицької селищної ради на 1 (одному) аркуші.
.;::_,..~
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Прилуцького району Чернігівської області

r
Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Автострада Трейд Груп»



ПОГОДЖЕНО

Голова Малодівицької
' риторіальної громади

:-::S::: -~,,.... О.П. Журавель

ЗАТВЕРДЖЕНО

на дошках оголошень

с. Велика Дівиця від "# " &~
'

2020 року

Даний акт складено у присутності Старости Великодівицького старостинського округу NоЗ

Малодівицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області Тритяченко Світлани

Леонідівни та провідного інженера з охорони навколишнього середовища ТОВ «Автострада Трейд

Груп» Танасійчук Марини Анатоліївни, про те, що "d!L"~ 2020 року на дошці

оголошень у приміщенні Великодівицького старостинського округу №З Малодівицької селищної

ради При-луцького району по вул. 8 Березня, буд. 2-А та біля магазину "Смак" по вул. Героїв війни у

t. Велика Дівиця розміщено Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки

впливу на довкілля планованої . .
ДІЯЛЬНОСТІ «Виготовлення асфальтобетонних сумішей на

асфальтозмішувальній установці, розташованій в с-. Обичів Прилуцького району Чернігівської

області».

Акт складено у трьох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий - для Малодівицької об'єднаної територіальної громади, третій - для

ТОВ «Автострада Трейд Груп».

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп»

на дошці оголошень у приміщенні Великодівицького старостинського округу №З Малодівицької

селищної ради на І (одному) аркуші.
..





j ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

Про розміщення Оголошення
на дошках оголошень

с. Обичів від "_!!f_"~ 2020 року

Даний акт складено у присутності провідного інженера з охорони навколишнього середовища

ТОВ «Автострада Трейд Груп» Танасійчук Марини Анатоліївни та майстра АБЗ Сидорчука Андрія

Миколайовича, про те, що " )l{ "~ 2020 року на території Філії «Прилуцька ДЕД» ДП

«Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» по вул. Залізнична, 1 у с.

Обичів, на території якого планується розміщення виробничого устаткування ТОВ «Автострада

ГрейдГруп», розміщено Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу

·на довкілля планованої . .
ДІЯЛЬНОСТІ «Виготовлення асфальтобетонних сумішей :.на

асфальтозмішувальній установці, розташованій в с. Обичів Прилуцького району Чернігівської

області».

Акт складено у двох примірниках, перший - для подання до уповноваженого територіального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього

природного середовища, другий- для ТОВ «Автострада Трейд Груп».

Додаток до Акта - фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд Груп»

на території Філії «Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівський облавтсдор» на 1 (одному) аркуші.

/
Провідний інженер з охорони навколишнього середовища
ТОВ «Автострада Трейд Груп» _ r;, •Єwм~-- -іов , Q//-8-rVr;;rpCifa t;iиy 11tftv 11

/Майстер АБЗ ТОВ «Автострада Трейд Груп»

сJ!дмй~f w!Б3 7D8 ,dtroa;tyC? 7!lUiJIJt;п 11

М.А. Танасійчук
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, 'J\М. Сидорчук/
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Додаток до Акта .№ч·ntд « ':С:." ,.,7

Фотофіксація розміщення Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
ТОВ «Автострада Трейд Груп», на території Філії «Прилудька.ДЕД» ДП «Чернігівський облавтодор»

по вул. Залізнична, L у с. Обичів
№tмkff :.,~~.:..;:. 'f .QJ!UЦI

ftровідний інженер з охорони навколишнього
середовища ТОВ «Автострада Трейд Груп»

Майстер АБЗ ТОВ «Автострада Трейд Груп»



лкт
проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

18 серпня 2020 року
(дата І іровслен 1151)

м. Чернігів
(місце провецеиня)

На виконання вимог , ст. 7 Закону У країни «Про ош нку впливу на
довкілля» (далі - Закон) з мстою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості ло планованої діяльності ТОВ «Автострада Трейд
Груп» «Виготовлення асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальній
установці, розташованій вс. Обичів Прилуцького району Чернігівської області»
(реєстраційний номер справи 20203195542) мали відбутись громадські слухання
у процесі оцінки впливу на довкілля: перші громадські слухання 18.08.2020 р. об
11:00 годині в приміщенні Обичівського старостинського округу N~ 2 1а
адресою: вул. Незалежності,35-А с.Обичів Прилуцького району Чернігівської
області, другі громадські слухання 18.08.2020 р. о 13:00 годині в приміщенні
Малодівицької сільської ради за адресою: вул. Слобідська, 3, смт Мала Дівиця
Прилуцького району Чернігівської області, треті громадські слухання 18.08.2020
р. о 14:30 годині в приміщенні Великодівицької сільської ради за адресою: вул.
8 Бсрсзня, 2-А с. Велика Лівиця Прилуцького району Чернігівської області.

· Законом України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про
о-цін-ку впливу на довкілля» щодо зап об і гання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVJ f)-J 9)» визначено, що тимчасово, на період дії та
в межах території карантину, встановлсного Кабінетом Міністрів України з
мстою запобіганпя 110111ирсн11ю на території України коронавірусної хвороби
(СОVП)-19), ло повного його скасування та протягом 30 лнів 1 дня скасування
карантину, громадське обговорення плаиованої діяльності проводиться у формі
налапня письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді), про що зазначається 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, 1110 припадають на цей період, не
призначаються. Заплановані громалські слухання, лата провепення яких
припадає на цей псріол, вважаються такими, іно не відбулися, і повторно не
проводяться.

У зв'язку із внесенням змін до Зако111 заплановані громадські слухання з
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності не
проводилися.

Вілповілно ло частини 2-1 статті 17 Закону, протягом пії карантинного
режиму громалськс обговорення ипанованої ліяльності проволиться виключно у
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді}. -

Головуючий
Начальник відлілу оцінки впливу на ловкілля
Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обллержадміністрапії Ганжа BJO.


