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____________________________________ 

(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) 
 
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

ТОВ "СП "Агродім"  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові) 

Код ЄДРПОУ  32659577    
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 
 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Юридична адреса:   16520, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Городище, вул. Перемоги, 79. 

Поштова адреса:      16502,  Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Даньківський Шлях,82,  

тел. (04629)-42-060 
  

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
1
. 

Планована діяльність, її характеристика 

Проектом передбачається  реконструкція під’їзної залізничної колії ТОВ "СП" Агродім" 

з встановленням вагонних ваг при станції Бахмач РФ "Південно-Західна залізниця" АТ 

"Укрзалізниця". 
  

Технічна альтернатива 1.  
Будівництво під`їзних залізничних колій для ТОВ "СП" Агродім" при станції Бахмач. 

Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, технологічної, так і з 

екологічної точок зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативному 
впливі на навколишнє природне середовище. 
 
Технічна альтернатива 2.  

Технічна альтернатива 2 – використання автомобільного транспорту. Відмова від 
реалізації будівництва планованої діяльності призведе до використання автомобільного 

транспорту для виконання транспортних та вантажно-розвантажувальних операцій на 
підприємстві, що в свою чергу призведе до збільшення автомобілепотоку у районі розміщення 

підприємства та до збільшення навантаження на прилеглі автодороги. 



3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
 

Об’єкт будівництва знаходиться на території підприємства ТОВ "СП "Агродім" в с. 

Бахмач, Чернігівської області.  

Земельна ділянка під будівництво під’їзної залізничної колії з кадастровим номером 

7420380500:01:001:0333 знаходиться у користуванні ТОВ "СП "Агродім" на підставі договору 

оренди від 21.05.2014 р. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості.  

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.  
Не розглядається, оскільки плановане будівництво можливе лише на даній земельній 

ділянці, у місці примикання залізничних колій підприємства до залізничних колій ст. Бахмач 
(згідно ТУ на примикання)  та не потребує  додаткового землевідводу. 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності  
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою 

податків в місцевий бюджет, покращення економічної ситуації регіону, забезпечення регіону 
високоякісною продукцією. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)  
Планована діяльність передбачає:  

- реконструкцію під’їзної залізничної колії підприємства;  
- будівництво вагонних ваг двоплатформенних «150ВВС-2-1-14». 

Загальні розміри руху по під’їзній колії складуть дві подачі за добу з максимальною 

кількістю вагонів – 28  шт. 
 

Для забезпечення перевезень на розрахунковий період проектом передбачається: 

- подовження обгінної, виставної колії №1 до протяжності 648,82 м; 

- будівництво виставної колії №2 протяжністю 580,34 м; 

- будівництво виставної колії №3 протяжністю 593,18 м; 

- подовження навантажувально-вивантажувальної колії №4 до протяжності 347,95 м; 

- будівництво навантажувально-вивантажувальної колії №5 протяжністю 338,22 м. 

Для попередження самовільного виходу вагонів на інші колії проектом передбачається 

вкладання скидальних вістряків №1. 

Залізничні колії мають верхню будову з рейок типу Р65, Р50. Стрілочні переводи 

передбачені з рейок типу Р65, Р50 марки хрестовини 1/11,1/9, перевідні бруси дерев’яні, 

залізобетонні забаластовані щебеневим баластом.  
Для контролю ваги та комерційного обліку вантажів проектом передбачається 

встановлення на під’їзній залізничній колії вагонних ваг двоплатформенних «150ВВС-2-1-14» 

виробництва ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи» для статичного зважування вагонів-

зерновозів. 
 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1  
Запланована діяльність проводиться в межах відведених земель, санітарно-захисна зона 

витримується.  
Основними екологічними обмеженнями є:  

 дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених пунктів;

 дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони;

 дотримання нормативного стану якості водного басейну та ґрунтів;

 дотримання  санітарно-епідеміологічних нормативів;



 дотримання норм зберігання та утилізації відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних 
норм.

Планована діяльність відповідає діючому природоохоронному законодавству. 
 

щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні обмеження щодо технічної  альтернативи 2 відсутні, оскільки альтернатива 1  
 є найбільш ефективною як з економічної, технологічної, так і з екологічної точок зору для 
забезпечення планової діяльності при незначному негативному впливі на навколишнє природне 
середовище. 
 

щодо територіальної альтернативи 1: 

 містобудівні умови та обмеження;

 технічні умови щодо інженерного забезпечення укладки колії;

 розмір санітарно-захисної зони.
 

щодо територіальної альтернативи 2 

Екологічні обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розглядалися, оскільки 

територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом. 
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1:  

Еколого-інженерна  підготовка  і  захист  території  виконані  з  метою  забезпечення  
раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних 
відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.  

Інженерна підготовка включає планування території, влаштування фундаментів, 
технологічних майданчиків, проїздів. При розробці проекту під кожен фундамент, майданчики 

та ін., всі заходи з еколого-інженерної підготовки та захисту території від несприятливих 
природних явищ (зсуви, ерозія, підтоплення та ін.) будуть розроблятися з урахуванням 

результатів інженерно-геологічних вишукувань.  
Інженерно-геологічні, екологічні, топографо-геодезичні вишукування будуть 

виконуватися в повному обсязі згідно законодавства. Проектні рішення в період будівництва і 

експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту. Передбачені охоронні, 

захисні та компенсаційні заходи. 
 

щодо технічної альтернативи 2 

Не розглядається. 
 

щодо територіальної альтернативи 1 

Санітарно-захисна зона від об'єкта планованої діяльності повністю витримується. 
 

щодо територіальної альтернативи 2  
Не  розглядається,  оскільки  плановане  будівництво  можливе  лише  на  даній  земельній 

ділянці, у місці примикання залізничних колій підприємства до залізничних колій ст. Бахмач. 
 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1:  

При виконанні підготовчих та будівельних робіт  передбачається  вплив:  
 на атмосферне повітря – викидами забруднюючих речовин під час виконання будівельних 

робіт: будівельної техніки, автотранспорту, фарбувальних та зварювальних робіт;

 на ґрунтові води – можливими проливами нафтопродуктів від транспортних засобів та 
будівельної техніки;

 на ґрунти – тимчасовим складуванням будівельних матеріалів та конструкцій, розміщенням 
можливих відходів;

 на рослинний та тваринний світ – планована діяльність здійснюється на промислово-
освоєній території, негативного впливу на рослинний та тваринний світ здійснюватися не 
буде;

 на соціальне середовище - при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм 
шкідливий вплив практично відсутній;

 на техногенне середовище  - вплив відсутній.



При експлуатації передбачається вплив на:  
 на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від роботи силових установок 

локомотивів;

 на ґрунти - утворення побутових та виробничих відходів, які тимчасово зберігаються на 
території у відведених місцях, далі передаються спеціалізованим підприємствам;

 на соціальне середовище - погіршення основних соціально-побутових умов 
життєдіяльності населення внаслідок планованої діяльності не передбачається;

 на техногенне середовище  - вплив відсутній.
 

щодо технічної альтернативи 2 не розглядалися, оскільки технічна альтернатива 1 є 

оптимальним варіантом з економічної та екологічної точок зору для забезпечення планової 
діяльності при незначному негативному впливі на навколишнє природне середовище. 
 

щодо територіальних  альтернатив 1,2 не розглядалися. 
 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)  
Пункт  10 частина 3 статті 3 Закону  України «Про оцінку впливу на довкілля». 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 

довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав)  
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

 
11. Планований  обсяг  досліджень  та  рівень  деталізації  інформації,  що  підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітря, ґрунт, 

поверхневі води, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час 

будівництва та експлуатації об'єкту. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на 
довкілля та підвищення екологічного благополуччя. 
 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 

ній громадськості  
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:  

 підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;


 проведення громадського обговорення планованої діяльності;


 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації;


 надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що 

враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;


 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 

діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

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



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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 

на довкілля.  
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 

взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського 

обговорення. 
 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-

сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 

та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій 

громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 

передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 

що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 

довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 

зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 

на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
 

дозвіл на виконання будівельних робіт _______________________________________________  
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

 

що видається 

Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області  
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 
 

Департаменту екології та  природних ресурсів 

Чернігівської  обласної державної адміністрації. 

Поштова адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14. 

Електронна адреса:   deko  post@cg.gov.ua, т.(0462) 67-79-14. 

Контактна особа: Кузнецов Сергій Олексійович 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  контактна особа) 


