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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 

Планована діяльність передбачає реконструкцію існуючого майнового комплексу ТОВ 

«Черешеньки»  (молочнотоварної ферми до 3860 голів ВРХ), що розташована в с. 

Райгородок (за межами населеного пункту), Коропського р-ну, Чернігівської обл., для 

виробництва високоякісного молока-сировини від молочних корів з максимальним рівнем 

товарності (97%), відповідає стандартам якості, встановленим в Україні та світі. 

Проектом передбачається чотири черги будівництва:  

1-а черга будівництва: 

- Навіс закритого типу для дійних корів; 

- Доїльно-молочний блок . 

2-а черга будівництва: 

- Телятник; 

- Силосні та сінажні траншеї; 

- Башта Рожновського. 

3-а черга будівництва: 

- Родильне відділення; 

- Навіс закритого типу для дійних корів; 

- Корівник для сухостійних корів; 

- Навіс для кліток з телятами; 

- Навіс для телиць; 

- Навіс для телиць; 

- Навіс для нетелів; 

- Адміністративно-побутовий корпус (АПК); 

- Навіс закритого типу для дійних корів; 

- Силосні та сінажні траншеї. 

4-а черга будівництва: 

- Навіс закритого типу для дійних корів; 

- Навіс закритого типу для дійних корів; 

- Навіс для відкорму телят; 

- Передлагуна; 



- Автоваги; 

- Навіс для зберігання кормів; 

- Навіс для зберігання техніки; 

- Навіс для зберігання та подрібнення соломи; 

- Дезбар'єр; 

- Навіси для зберігання сіна; 

- Пост на 1 пожежний автомобіль. 

За основу технології прийнято бесприв´язно-боксову і безприв’язну на глибокій 

підстилці «холодні» системи утримання великої рогатої худоби з доїнням в доїльних залах на 

доїльних установках «Параллель-Глобал-90-2х24», «Параллель - Р 2100- 2х16». 

Проектом передбачається використання новітніх ресурсозберігаючих технологій в 

галузі молочного скотарства для утримання, годівлі і доїння корів, охолодження та 

короткочасного зберігання молока, видалення, зберігання та часткової переробки гною, 

автоматизованих систем управління технологічними процесами, концентрації та обробці 

великої кількості технологічної інформації, як по кожній тварині індивідуально, так і по 

технологічних групах. 

(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 «Черешеньки», код ЄДРПОУ 14249045; 

Юридична адреса: 16200 Україна, Чернігівська область,  Коропський район, смт. Короп, 

вул. Вознесенська,69. Контактний номер телефону: (04656) 2-15-06, факс 2-15-71 

(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-т. Миру,14 E-mail: deko_post@cg.gov.ua,тел./факс (0462) 

67-48-72, тел.: (0462) 67-79-14. 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  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде – Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією 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 (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) 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 14000, м. Чернігів, пр-т. Миру,14 E-mail: deko_post@cg.gov.ua,тел./факс (0462) 

67-48-72, тел.: (0462) 67-79-14. 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-т. Миру,14 E-mail: deko_post@cg.gov.ua,тел./факс (0462) 

67-48-72, тел.: (0462) 67-79-14. 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 360 аркушах разом з додатками 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

 

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 з матеріалами можливо щоденно з __900-1700__ за адресою:  



Товариство з обмеженою відповідальністю «Черешеньки», 16200 Україна, Чернігівська 

область,  Коропський район, смт. Короп, вул. Вознесенська,69. Контактний номер телефону: 

(04656) 2-15-06, факс 2-15-71.  

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 


