
____________________________________ 
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання) 

 

                          20195303758                         . 
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
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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 

Планованою діяльністю передбачається будівництво елеватора одночасною ємкістю 

зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор».  

Земельна ділянка під будівництво елеватору, площею 5,6054 га, розташована за 

адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Плугатар, вул. Л. Українки, 47-а.   

Проектований елеватор призначений для приймання зернової сировини з 

автотранспорту, її очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшим 

відвантаженням споживачу на автомобільний та залізничний транспорт. До складу об’єктів 

проектування входять: передзаводська зона, що включає: АПК, автомобільні ваги та 

пробовідбірник; виробнича зона, до складу якої входять: силоси для зберігання зернових, 

операторська, зерносушарки, вузол приймання зернових з автотранспорту, вузли 

відвантаження зернових на автомобільний та залізничний транспорт, вузол відвантаження 

відходів очищення на автотранспорт, залізничні ваги, транспортерні галереї; складська 

зона; споруди інженерного забезпечення. Очищення зернових передбачено у сепараторах 

первинної очистки та сепараторах доочистки, обладнаних комплексними системами 

аспірації. Сушіння зернових здійснюється у сушарках, що працюють на природному газі. 

Для накопичення і зберігання зернових культур передбачено зерносховище з шести силосів 

загальною місткістю 30000 тонн.  Кожна силосна ємкість обладнується системою аерації, 

автоматичного вимірювання і контролю температури. Режим роботи елеватора – 330 днів 

на рік. 

Для відвантаження зернових культур у залізничний транспорт передбачено 

будівництво нової під’їзної колії, що примикатиме до колії № 3 станції Блотниця. 

Планованою діяльністю передбачено: укладання двох стрілочних переводів марки 1/9 у 

колію № 3 ст. Блотниця та у колію №1, що проектується; укладання скидального вістря з 

метою запобігання виходу вагонів на станційні колії; будівництво двох вантажно-

розвантажувальних колій; будівництво двох колійних упорів на колії № 1 та № 2; 

освітлення під’їзної колії; встановлення маневрових пристроїв. Повна довжина 

проектованих колій – 986,78 м. 

Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої артезіанської 

свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський елеватор». 

Водоносний горизонт знаходиться у відкладах харківської свити палеогену. Потужність 

водовмісної товщі 15,0-20,0 м. Глибина свердловини – 122 м. Глибина до статичного рівня 

води – 57 м. Продуктивність свердловини – 8 м3/год. Плановане середнє добове 

споживання води - 90 м3, річне – 32,4 тис. м3. Буріння свердловини передбачається 



роторним способом з прямою промивкою глинистим розчином. Враховуючи, що 

водоносний горизонт, намічений до експлуатації, складений мілкозернистими пісками, 

передбачається фільтр довжиною 15 м з розширенням контуру свердловини навколо 

фільтру і влаштування гравійної обсипки фільтрової частини колони. Для розміщення 

технологічного обладнання над свердловиною запроектована насосна станція першого 

водопідйому. 
.  
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 

тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 

2. Суб’єкт господарювання  

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДМ Знаменський елеватор», код згідно 

ЄДРПОУ 33603800. Юридична адреса: 27405, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, 

вул. Осадчого, буд. 95. Контактний номер телефону: +38 (05233) 2-46-31, +38 (05233) 2-22-

52. 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  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), 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 природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел. +38 (0462) 67-48-72. 

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна. 
 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)  

 

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

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

1. Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням Державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській обл. 

2. Дозвіл на спеціальне водокористування, що видається Державним агентством 

водних ресурсів України. 
 (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 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) та усно під час громадських слухань із 

внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 

строку, не розглядаються. 

 

Громадські слухання відбудуться  

22 серпня 2019 року о 13.00 годині в будівлі Плугатарської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н., с. Плугатар, вул. Лесі 

Українки. При собі мати документи для посвідчення особи. 
 (зазначити 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. 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел. +38 (0462) 67-48-72. 

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна. 
 (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 природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації 

14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, тел. +38 (0462) 67-48-72. 

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна. 
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 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 145 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 

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім 

вихідних, з 29 липня 2019 р.  

у Рябухівській сільській раді, що знаходиться за адресою: 17212, Чернігівська обл., 

Талалаївський р-н., с. Рябухи, вул. Садова, 9 а. Контактна особа – Прохорчук Олександр 

Володимирович, тел. (04634) 24516  

та безпосередньо на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор», що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Плугатар, вул. Л. Українки, 47-а. 

Контактна особа – Щетніцький Михайло Вікторович, тел. (050) 3835112. 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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