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 (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. Планова діяльність.           
  Об’єктом планованої діяльності є розміщення на території існуючої Виробничої бази ПрАТ «ШРБУ 
№82» мобільної асфальтобетонної установки «КДМ 20667» з виробництва асфальтобетонних сумішей для 
будівництва та ремонту автомобільних доріг за адресою: 15600, м. Мена вул. Сіверський шлях буд. 144, 
Корюківський район, Чернігівська область, з метою модернізації потужностей підприємства. Планова 
діяльність здійснюватиметься на проммайданчику загальною площею 5.6000 га що належить ПрАТ «ШРБУ 
№82» (на правах постійного користування згідно Державного акту №4, від 27 грудня 1993 року, серія ЧН 
№00004), що складається з двох ділянок, що межують між собою. Цільове призначення земельних ділянок: 
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства. Паспортна продуктивність «AMMANN «КДМ 20667» – 160 тон/год, фактична – 140 тис т/рік. 
Робота асфальтобетонної установки передбачена на скрапленому вуглеводневому газі (СВГ). Мобільна 
асфальтобетонна установка «КДМ 20667» є сучасним устаткуванням, що забезпечує оптимально економний 
режим роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить до 
мінімуму вплив на навколишнє середовище завдяки сучасному пилогазоочисному устаткуванню. При 
виготовленні асфальтобетону використовуються бітум, інертні матеріали (відсів та щебінь різних фракцій), 
мінеральний порошок.  
  Все обладнання, що передбачається встановлювати на земельній ділянці, площею 5.6000 га, 
призначене для виготовлення асфальтобетонних та будівельних сумішей, використовуються в дорожньому 
та інших видах будівництва по якості, складу та сировині, що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119-20063.  
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 
      провадження планованої діяльності)  
 
  2. Суб’єкт господарювання.           
  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ) «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 
82 (ПрАТ «ШРБУ №82»)», код згідно з ЄДРПОУ 03448244, юридична адреса: 15600 м. Мена, Чернігівської 
області, Корюківського району, вул. Сіверський шлях, 144. Тел:(04644)3-30-54. Директор – Штирхун Віктор 
Михайлович. Контактний телефон: (04644)3-30-54, email: drsumena82@gmail.com.      
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи 
     - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)  
 
  3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.   
  Департамент екології та природніх ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, м. Мена 
вул. Сіверський шлях буд. 144, email: deko_post@cg.gov.ua. Контактна особа – Ганжа Валентина Юр’ївна, 
тел: (0462) 67-79-14.             
  (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)  
 
  4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.        
  Відповідно до законодавства щодо провадження даної планованої діяльності після отримання 
висновку з ОВД підприємством будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно вимог 
екологічного законодавства України, що видається Департаментом екології та природних ресурсів 
Чернігівської обласної державної адміністрації.  .       
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)  
 
  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 (не менше 25, але не більше 35 



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 їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді). 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.   
 

 Громадські слухання (перші) відбудуться   
 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. 
 Відповідно до Закону України від 18.06.2020 р № 733-IX Про внесення зміни до статті 17 Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання письмових зауважень та пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). 
  Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено       
    (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 природніх ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, м. 
Чернігів, пр. Миру, 14, email: deko_post@cg.gov.ua. Контактна особа – Ганжа Валентина Юр’ївна, тел: 
(0462)67-79-14.             
   (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 
 
  7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.  
  Департамент екології та природніх ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Поштова 
адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, email: deko_post@cg.gov.ua. Контактна особа – Ганжа Валентина 
Юр’ївна, тел: (0462)67-79-14.            

  (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності. 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 308 аркушах та додатки до звіту.   
  (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

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. 

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ) «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 82 
(ПрАТ «ШРБУ №82»)», за адресою: 15600, м. Мена вул. Сіверський шлях, буд. 144, Корюківський район, 
Чернігівська область, тел: (04644)3-30-54, з 14.02.2022 року з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00, крім 
вихідних. Контактна особа – Рознач В. М., (04644)3-30-54, email: drsumena82@gmail.com. 
 
2. Менська міська рада Чернігівської області, за адресою: 15600, вул. Героїв АТО, 6 м. Мена Чернігівської 
області, тел: +38-04644-21541, з 14.02.20212 року з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00, крім вихідних. 
Контактна особа – Стальниченко Юрій Валерійович, тел: +38-04644-21541.      
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з   
      документами, контактна особа) 


