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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звiту

з оцiнки впливу на довкiлля
Повiдом,rясмо про початок громадського обговорення звiту з очiнки впливу на довкiлля

планованоi дiяльностi, зазначеЕоi у пунктi 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахувzlння зауважень i пропозицiй громадськостi до плановtшоi дiяльностi.

1. Планована дiяльнiсть

Назва планованоi дiяльностi за мiстобудiвнйми умовами та обмеженнями (реестрацiйний номер
СДВССБ MU01:1825-7082-1625-4574): (Будiвництво складу N96 для зберiгання технiчного рiдкого
aMiaKy марки Б ГОСТ 6221-90, емкiстю 1300 тонн, в Чернiгiвськiй областi, Бобровицький раЙон,
Бобровицька MicbKa рада, Свидовецький старостинський округ, с. Свидовець, вул. Литвиненко, 186D.

Склад призначений для зберiгання технiчного рiдкого ыr.riaKy марки <Б>, який використовуетьСя
в якостi мiнерального добрива в процесi вирощувilння сiльськогосподарських культур. На складi
проводитим},ться операцii по зливу рiдкого aMiaKy з автоцистерн та вiдпуску рiлкого aMiaKy в

автоцистерни. Зливання рiдкого aMiaKy з однiсi автоцистерни здiйснюеться одночаснО в п'ятЬ
складських емностей. Передбачасться також можливiсть зливати рiдкий aMiaK одночасно з чотирьох
автоцистерн в групу складських смностей. З смностей резервуарного парку рiдкий aMiaK перекачусться
спецiальними насосами д_пя зрiлжених газiв в автоцистерни i вiлправJlясться на сiльськогоспОдаРСьКi

угiддя. Злив aMiaKy з автоцистерн в eMHocTi та налив в автоцистерни здiйснюватиметься весною та
восени. Взимку здiйсн ювати меться тiльки злив рiдкого aMiaKy з автоцистерн в cMHocTi резервуарнОгО
парку. .Що складу Nч6, oKpiM резервуарного парку, також входять адмiнiстративно-побlтовий корпус,
два резервуари протипOжежного запасу води смнiстю по 74 MJ кожний з пiдземною насосною стацiсю.
септик з фiльтруючим колодязем. Для з'еднання складу J,(Ъб з iснуючою транспортною
iнфраструктурою передбачаеться улаштування автомобiльноi дороги по кiльцевiй cxeMi шириною 3,5

м, а в районi розмiщення технологiчних BacociB шириною проiЪду до 7 MeTpiB. Навколо об'скту
передбачаеться протипожежна зорана смуга шириною 5 MeTpiB. В якостi аварiйного джерела
електроживлення передбачаеться встilновлення дизель-генератора. Щля продувки смнОСтей

резервуарного парку tlзотом передбачаеться використання крiогенноi транспортноi цистерни типу
I_{KT, яка встановлюватиметься поза огорожею скJIаду.

2. Суб'скт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМВЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ (ЗЕМJUI I BOJUI).

Юридична адреса: 17400, Чернiгiвська область, MicTo Бобровиця, вулиця Чернiгiвська, буд. 34.

Мiсце здiйснення планованоi дiяльностi: в межах орендованоi земельноi дiлянки з кадастровим
номером 7 420687 200 :06:000 :00 1 0 площею 4,З 9 га.

3. Уповноваяtений орган, який забезпечу€ проведення громадського обговорення

.Щепартамент екологii та природних pecypciB Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
поштова алреса: 14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, буд. 14, контактна особа - начальник вiддiлу оцiнки
впливу на довкiлля Ганжа Валентина Юрiiвна, тел. (0462) 67-79-14, електронна пошта:
deko_mon@cg.gov.ua.

4. Процедура прийняття рiшення про провадження планованоi дiяльностi та орган, якпй
розглядатиме результати оцiнки впливу на довкiлля

Вiдповiдно до зzlконодавства рiшенням про провадження даноi планованоi дiяльностi буле,Щозвiл
на виконання будiвельних робiт, який видасться Органом виконавчоi влади, який реалiзус державну



полiтику з питань державного архiтект}рно-будiвельного контролю та нагляду.

5. Строки, тривалiсть та порядок громадського обговорення звiry з оцiнки впливу на
довкiлля, включаючи iнформацiю про час i мiсце ycix заплднованих громадських слухань

Тривалiсть громадського обговорення становить 25 робочих днiв з моменту офiцiйного
опублiкування цього оголошення (зазначасться у назвi оголошення) та надання громадськостi доступу
до звiту з оцiнки впливу на довкiлля та iншоi додатковоii iнформачii, визначеноi суб'ектом
господарювання, що передасться для видачi висновку з оцiнки впливу на довкiлля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськiсть ма€ право подавати буль-якi
ЗаУВаЖенНя або пропозицii, якi, на ii' думку, стосуються планованоi дiяльностi, без необхiдностi ix
обrрунтування. Зауваження та пропозицii можуть подаватися в письмовiй формi (у тому числi в
еЛеКТОННОму виглядi) та усно пiл час громалських сл),хань iз внесенням до протоколу громадських
сл}хань. Пропозицii, наданi пiсля встановленого строку, не розглядаються.

Громадськi сл}хання (першi) вiдбудуться:
Тимчасово, на перiод дii та в межах територii карантину, встановленого Кабiнетом MiHicTpiB

УкраiЪи з метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби (COVID-
l9), спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, до ловного його скасування та протягом 30 днiв з дня
скасування каранlину. громмськi слухання не проводяться i не призначаються на дати. що
припадають на цей перiод.

б. Уповноважений центральний орган або уповноваженпй територiальний орган, що
забезпечус досryп до звiry з оцiнки впливу на довкiлля та iцшоi досryпноi ilrформацii щодо
планованоi дiяльностi

,Щепартамент екологii та природних pecypciB Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
поштова аДреса: 14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, буд. 14, контактна особа начальник вiддiлу оцiнки
впливу на довкiлля Ганжа Валентина ЮрiТвна, тел. (0462) 67-'19-14, електронна пошта:
deko mon@cg.qov.ua.

7. УПОвноважений центральнпй орган або уповноважений територiальний орган, до якого
надаються заувдження i пропозицii', та строки наданпя зауважень i пропозицiй

,Щепартамент екологii та природних pecypciB Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
пошТоВа алреса: 14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, буд. 14, контактна особа, начальник вiддiлу оцiнки
ВпливУ на довкiлля Ганжа Валентина ЮрiТвна, тел. (0462) 67-79-14, електронна пошта:
deko_mon@cg. qоч.uа.

ЗаУВаЖеННЯ i пропозицii приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзацi першому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологiчна iнформацiя щодо планованоi дiяльностi
Звiт з оцiнки впливу на довкiлля планованоi дiяльностi на 204 аркушах.

9. Мiсце (мiсця) розмiщення звiry з оцiнки впливу на довкiлля та iншоi додатковоi
iнформацii (вiдмiнне вiд примiщення, зазначеного у пунктi б цього оголошення), а також час, з
якого громадськiсть MorKe ознайомитися з ними.

Бобровицька MicbKa рада: l7400, Чернiгiвська область, м. Бобровиця, вул. Незалежностi, буд, 46,
контактна особа - начальник вiддiлу мiстобудування та архiтектури Бобровицькоi MicbKoi ради Коваль
Юрiй Миколайович, тел. (098) 247 14 66, з к20> сiчня 2022 року.

КобижчанськиЙ старостинськиЙ округ: 1741l, Чернiгiвська область, Нiжинський район, с.
кобижча, вул. Незалежностi, бул. 8, контактна особа - староста Кобижчанськоt,о старостинського
округу Лесенко.Щмитро Володимирович, тел. (093) 609 67 88, з к20> сiчня 2022 року.

Горбачiвський старостинський округ: 17412, Чернiгiвська область, Нiжинський район, с. Горбачi,
ВУЛ. МОЛОДiЖНа, бУД. 13, контактна особа - староста Свидовецького старос,гинgького окр}ту
Вальченко Любов Миколаiвна, тел. (098) 7З6'70 З5, з к20> сiчня 2022 року.

СвидовецькиЙ старостинськиЙ округ: 17440, Чернiгiвська область, Нiжинський район, с.
СВИДОВеЦЬ, Вул. AHaHbeBo'i, буд. 1 5, контактна особа староста Свидовецького старостинського округу
Плиска BiKTop Петрович, тел, (067) '116 97 9З, з <20> сiчня 2022 року.



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ЗЕМJUI I ВОЛЯ>: 17400, Чернiгiвська область,
MicTo Бобровиця. вулиця Чернiгiвська, бул. 34, поверх l, контактна особа - заступник генераJIьного

директора з соцiальних питань ТОВ (ЗВМЛЯ I ВОЛЯ) Ткаченко Андрiй Леонiдович, тел. (067) 447 71

60. з <20> сiчня 2022 року,

Генеральнrrй дIrректор ТОВ (ЗЕМЛЯ I ВОЛЯ)

з


