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Директору Департаменту екологп та
природних ресурсiв Чернiгiвсько1
облдержадмiнiстрацi:i

14000, аИ. Чернiгiв, пр-т Mupy,14

Щодо здзйснення
тсляпроектного монипорзнгу

ТОВ «Астра» господарську дiяльнiсть зшйснюс у вiдповiдностi до
отриманого дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами № 7425810100-4 виданого 25 сiчня 2019 року на об'скт
АЗС ТОВ «Астра» за адресою: 15200, Чернiгiвська область, Сновський район, м.

- Сновськ, вул. 30 рокiв Перемоги, 34.
ТОВ «Астра» у вiдповiдностi до частина першот статтi 13 Закону Украши

«Про оцiнку впливу на довкiлля» та на пiдставi отриманого висновку з оцiнки
впливу на довкiлля ресстрашний номер 12-20189261798/1 вiд 18.01.2019 року
провела пiсляпроектний монiторинг, а саме контроль за дотриманням
затверджених нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря. Умови, якi встановленi в дозволi та дозволенi обсяги викидiв
забруднюючих речовин в агмосферне повiтря стацiонарними джерелами для
вищезазначеного об' екта в результатi господарсько! дiяльностi не перевищенi.

3 урахуванням ешдемнног ситуацп в Украпп, в т.ч. в регiонi, з метою
запобiгання поширенню коронавiрусу та на виконання постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Украши вiд 11.03.2020 року № 211 «Про запобiгання поширенню на
теригорп Украши гострот ресшраторног хвороби COVID-19, спричиненот
коронавiрусом SARS-CoV-2» (iз змiнами та доповненнями) щдприсмство не мало
змоги провести монiторинг планово! дiяль'ностi на якiсть атмосферного повiтря та
на стан грунтiв в межах санпарно-захисног зони.

ТОВ «Астра» плануе провести монiторинг планово! дiяльностi на якiсть
атмосферного повiтря та на стаи грунпв в межах санпарно-эахисиог зони в разi
послабления карантинних обмежень у другому кварталi 2021 року. За
результатами проведеного монпорингу буде повiдомлено додатково.

3 повагою,

Генеральний директор ТОВ «Астра» Г.Н. Божок
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