
_______________________________________ 
Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

 

________________2021688001_____________ 
(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, збирання та врахування зауважень 

і пропозицій громадськості до планованої діяльності.  

1. Планована діяльність 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» планує реконструкцію 

автозаправного комплексу під багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) з встановленням 

додаткового автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) по просп. Миру, 231а  

у м. Чернігові. 

Реконструкція передбачається на земельній ділянці з кадастровим номером 

7410100000:02:006:0234.загальною площею 0,5 га. Цільове призначення земельної ділянки – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та експлуатації нежитлової будівлі 

(автозаправний комплекс та магазин продовольчих та непродовольчих товарів). Передана в оренду згідно 

договору оренди земельної ділянки №  4117, виданий 10.12.2019, видавник: Чернігівська міська рада. 

На території планованої діяльності розміщені будівлі та споруди АЗК з необхідною інфраструктурою 

для обслуговування водіїв та пасажирів. 

До встановлення передбачається АГЗП, укомплектований заправником газу стаціонарним, який 

включає в себе: 

- підземний резервуар для накопичування і видачі ЗВГ об’ємом 19,95 м.куб.; 

- насос для перекачування ЗВГ, EBSRAY, тип RC40 – 2 од; 

- колонку заправну для ЗВГ, Tatsuno BMP 4012 OW/LPG – 2 од, 

які разом із спорудами згідно з НАПБ Б.05.019-2005 та ДБН В.2.5-20-2001 є стаціонарним 

автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП). 

Передбачається річна кількість заправок – 36000; кількість заправок на добу – 150, річна реалізація 

ЗВГ – 756 м3. 

Джерелами потенційного впливу на довкілля планованого об’єкту є: прийом та зберігання палива; 

відпуск палива споживачам через паливо-роздавальні колонки; рух автотранспорту по території БП АЗС. 

Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до 

житлово-громадської забудови. Викиди забруднюючих речовин від планованої БП АЗС, рівні шуму, 

вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ передбачаються в 

рамках гігієнічних нормативів 

2. Суб’єкт господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», код ЄДРПОУ 34524327 юридична 

адреса: 43010, Україна, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38, тел.: 0332 200 948. 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова 

адреса: 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14, тел.: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14, електронна пошта: 

deko_post@cg.gov.ua, Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля. 

 

 



 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження 

такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 

включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного 

опублікування цього 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 їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 

числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських 

слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.  

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування 

карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться________________–_____________  
                                                                                                          (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться ____________         –     __________  
                                                                      (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)  

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 

планованої діяльності  

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова 

адреса: 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14, тел.: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14, електронна пошта: 

deko_post@cg.gov.ua, Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля. 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 

надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова 

адреса: 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14, тел.: (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14, електронна пошта: 

deko_post@cg.gov.ua, Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля. 

Письмові зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного в пункті 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 215 аркушах. 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 

(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього Оголошення), а також час, з якого 

громадськість може ознайомитися з ними 

В приміщенні операторської АЗС за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 231а,  

Контактна особа: Менеджер АЗК - Романенко Яна Миколаївна, телефон 093 141 68 27. 

Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами – 22.11.2021 р. 

callto:093%20141%2068%2027

