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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРА»
вул. Незалежності, З, м. Сновськ, Сновський район,
Чернігівська область, 15200
(заявник та його адреса)
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(номер звіту про громадське обговорення)

.
ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП за адресою: вул. 30 років

Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської області»

1. Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі - Єдиний реєстр
з ОВД).

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20189261798.

2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу
на довкілля (далі - ОВд).

Планована діяльність: «Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП за
адресою: вул. 30 років Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської області».

З. Назва суб'єкта господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРА».

4.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 (зазначається відповідний пункт і частина статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон)).

Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля відповідно до пункту 4 частини 3 статті З Закону.



5.Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим територіальним органом на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та

- -

уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля
(Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації):

5.1.Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та Департаменту.
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації 28 вересня 2018 року.

5.2.Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності з реконструкції АЗС з влаштуванням
АГЗП за адресою: вул. 30 років Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської області
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації 04 грудня 2018 року.

5.3.Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі - Звіт-з ОВд) наданий суб'єктом
господарювання оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та

- -

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації 04 грудня 2018 року.

6. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з. .
ОЦІНКИ впливу на довкілля:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«Чернігівські відомості» від 26 вересня 2018 року № 39 (1436) та «Промінь» від
28 вересня 2018 року № 39 (10213), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Чернігівські відомості» від 28 листопада 2018 року № 48
(1445) та «Промінь» від 30 листопада 2018 року №48 (10222), копії яких
додаються до цього звіту. .

6.3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
27 вересня 2018 року розміщено на офіційній дошці оголошень Сновської
міської ради (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
З О листопада 2018 року розміщено на дошці оголошень Сновської міської ради
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5.Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .розміщувалися у місцях доступних для громадськості:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:

Звіт з ОВД з 04 грудня 2018 року розміщено в приміщенні Департаменту
.агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації.

6.5.2.У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, що може зазнати впливу планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:
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Звіт з ОВД з ЗО листопада 2018 року розміщено в приміщенні Сновської
міської ради за адресою: вул. Банкова, 5, м. Сновськ Чернігівської області.

6.5.3.У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з ЗО листопада 2018 року розміщено в приміщенні ТОВ «Астра»
за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, З.

7 .Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, зауваження
і пропозиції від громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з
28 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 04 грудня
2018 року по 10 січня 2019 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до Департаменту агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації не
надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
планованої діяльності заплановане на 20 грудня 2018 року в приміщенні
Сновської міської ради за адресою: вул. Незалежності, 19, м. Сновськ
Чернігівської області, громадськість не з'явилась про що складено акт про. .неявку представників громадськості.

1 О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
протягом стооку громадського обговорення звіту з ОВД.
№ Прізвище, ім'я, по батькові
№ (для фізичних осіб), а також
п/п найменування (для

юридичних осіб) особи, що
подає зауваження і пропозиції

зауваження чи
пропозиції

Інформація
про розгляд**

* Письмові зауваження і пропозиції, шо надійшли протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД, в тому числі під час
громадського слухання, а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обгрунтуванням причин відхилення).

11. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

з



12. Додатки (викопіювання) на~аркушах:
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього
звіту;

12.2. Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення
письмових зауважень і пропозицій громадськості, не додаються у зв'язку із тим,
що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД, письмові
пропозиції і зауваження від громадськості не надходили;

12.3. Акт про неявку представників громадськості під час проведення
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля.

Начальник відділу оцінки впливу на. . .довкілля та еколопчного моніторингу
Департаменту агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації 41,, /~В. ГАНЖА~ .

Яна Жовтовата
(0462) 677-914
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Ві
ЧАСТИНА ЧЕРНІГОВА
ВУДЕ ВЕЗ ГАРЯЧОЇ
водидо 5 жовтня

стор. 2

ІUНИ ЗРОСТАЮТЬ,
А СТАТИСТИКИ
ІlЬОГО НЕ ІІОЮ'lАlО'ІЬ

о
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ЕКСКУРСІН 11ЗА КОЛЮЧИИДlO~i
Побачити на власні очі те, що че- Старший інспектор Чернігівського ра- стрітися з рідними.

кає на юних розбишак у разі, якщо йонного сектора «Центр пробації» майор - Нашим завданням було показати моло
вони не виправлять свою поведін- внутрішньої служби Наталія Андрушко по- ді, чим можуть закінчитися їхні протиправні
ку, мали змогу неповнолітні засу- яснила, що в будь-якій країні є «проблемні вчинки, якщо вчасно не зупинитись, -
джені до покарань, не пов'язаних · підлітки», які мають невтішну перспективу сказав Олександр Кузьменко. - Сподіваю-
із позбавленням волі, що перебу- (якщо, звісно, не одумаються) опинитися за ся, побачивши на власні очі життя «по той
вають на обліку в Чернігівському гратами Комусь не пощастило, і він наро- бік (рат», вони серйозно замисляться над
районному секторі філії Держав- дився в неблагополучному районі, у когось своїми вчинками, способом життя, і кожен
ної установи «Центр пробації» в родичі мають тюремний досвід, за кимось зробить для себе належні висновки.
Чернігівській області, а також учні не дивляться батьки, а в когось просто важ- Екскурсія «за колючим дротом» тривала
Чернігівського професійного ліцею кий характер. Але ще є час переосмислити не більше години, однак вражень залиши-
залізничного транспорту. все й вибрати правильну життєву дорогу. лося багато. Екскурсанти замислились про

Екскурсію до слідчого ізолятора 18 ве- Підлітки на власні очі побачили порядок життєві цінності, свою поведінку, й треба
ресня організували співробітники Центру і умови в СІЗО, дізнались про режим, за- сподіватися, зроблять усе можливе, щоб
пробації за участю представника ювеналь- глянупи в камери. Їм розповіли про права відвідання такого закладу було тільки в
ної превенції Чернігівського РВП ЧВП ГУ та обов'язки обвинувачених; злочини, за межах екскурсії.
Національної поліції в Чернігівській області скоєння яких можна потрапити до слідчого Наталія АНДРУШКО, старший
Олександра Кузьменка. Хотіли, щоб молодь ізолятора; обмеження, що діють за фатами, інспектор Чернігівського районного
відчула атмосферу «спецзакладу» та пере- а також чим ув'язнені харчуються, в яких сектора філії ДУ «Центр пробації,,
глянула деякі свої життєві цінності. умовах перебувають і як часто можна зу- в Чернігівській області

ІНФОРМАЦія, егепошвння

J
Додаток2

до Порядку передачі документаці1 для надання висновку з оцінки впливу на довкіnля та фінансування оцінки впливу на довкіnля

ПОВІДОМJІЕІІНЯ
ПРО ПJІАНОВАНУ діяльність,

ЯКА підnяrАЄ оцЬщі ВПЛИВУ НА довкілnя
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АСТРА»
(повне найменування юридично·~ особи, код згідно з

ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові
Код ЄДРПОУ - 213694227

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазнача

ються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли
виданий) фізично] особи - підприємця)

інформує про намір проІJDдити плановану діяль
ність та оцінку ії впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкт господарювання
Україна, J 5200 Черніzівська о6лость, Сноеський

район, м. Сноеськ, еул. Незалежності, 3.
Телефон 067-663-55-25, приходько йавпо Стан/с

павович.
(місцезнаходж,,ння юридичної особи або місц~ про

вадження діяльності фізичнш особи - n1дnри• мця (по
штовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль
тернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
РеконсІ'ІJRХІШ)я АЗС .1 епащтуванНJІІІLІ\ГМІ~ ~а

адресою; еуп•.30 JlOKiв [l~Nf!EJ!.,_34, м.Сное,ьк Чер
ніzіsськоі· обл«ті.

На існуючій АЗС нряsні чот.ІШ.Іl..Іlіо;,емних DUCP
fY_apu_ об'ємом по 15м3 кожен, дл,r оензину марок
А-92, А-95, та дизельноzо пат,ного. n;оекшо"'!----3.L-..-.. - - --•••-••--••••- ..----•/-••--••

еати nоиііом. збеs;1іzанн11 і •ідпуск пальН9Zо дщ1 а~
mompaнcnopmy. а саме: деох марок бензину. одної
м~~зпалиеg. gміщі mх111ан-6утан fCBГJ: серsіс
м.о§s.ахю.уоання sодіїе та n«OJf!J!R!•-

Дocmaeкa папьноzо здіііснюєmь<в aemompqн
cnopmoм. Зпив na11..usa з аетоцистерни передбаче
но ІІDізь leDMemU'IHi_;,лueнi шsидКОQОJ'ЕМНі ІІІfУфти
та спеціальні фільJ11J2J.1,..J1кі запобігають noncw«n:
/1,,;иАІ!Ханічних сумішей ,,. D,Лpf!Yqp.
~Qння палиеа передбачено • 4-х підземних

д/19<:mінниJLМеmапевих резерsуарах fМІІШ1110...110.
15 м3 кожен. Резер,уари виконані з подеіііІf..QЮ
оболонкою tr1uny..!!JDn)мQc», РІtзервуари обл$NШІНі
,:цстемою nоеtRненнв па.RіL/!афтопрооуктї, при
іхньо"І)' Jаповненні, дихальною шн,tатурою з КІЮ
панною системо/f/, технічними ІІJІU.СІ11РОRми _ол.І!
Janoбka11н11 мрепоtненню емко,теіі.при злис,і на
фтоr,RQду11т/е. PltJe~yщ,u роJmашоеанІ окремо
від_колонок. ЗОп,І,ання СІfРапленоzо еу,лееоднеео·
zo zазу пере~чено • одному на1емному DCІІDfVCІ·
рі об'ємом 9.9 ,..,

Запрqвпе111111 аsтомо6ілів нафтоnо.одуктами
11еидбе1ча(mь,я зоій,11юс,а~ме1 "осmоронні
ми палuео-роJі)Qс,альнuми колонками. 3аІ'JРаСІІІЄН·
ня аетомобілІ• скрапле11и"'1 ерлееодн~с,qі)нееим
laJQNІ~ача(m1,,я 1діііснюеати одною nPK
для свr,

lJRJL.Janpaenf.ннi__о.еmомобіліе бе_І!.ЗІІ!f:QМ ~ReJ
! ..•.. ---------uп ,,,,

Дата офщійного опублікування в Єдиному Реєстрі
з оцінки впливу на довкіnля (автоматично генеру
ється програмними засобами ведення Реєстру, не

зазначається суб'єктом господарювання)

заwкаепеними ор1аніJаціями mg юа11одит!!Q!...Х.
приитнІй sласн0<mІ.

щодо територіальної альтернативи 2:
1;_r,ifnoo« з mеритооіапьнQЮ альтfрнотиsою 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкімя:
щодо технічної апьтернатваи'л:
Джереламр_лотенцЮноzо вплиеу і<~ючоі:...АК

із проектуючим AГ3ll.нfl навколишнє щсооеище
еІдпоеіі)но до постанови Кабінету Міністрі• Укра
ЇШ!Jід 18 ,:юпня 2013 роК'/ N!! /J0B «про затвер
дження nt1nniкy еuдіа діяпьжхті та об'єктів. що
станоsлять піоsищену еколоzічну нe6011el<.)l!!.....f;.
rnuнonoziчнe о6лоонання АЗС - дихальні кпапани
niдJCMHUX DUCP8Y9J)l8 іJм J&pizaнн,r нщЬтоr,ро:;,
~,cmie" IOJ1IIOSHиii маііданчи11_Jполиеороздаsqль
ні кмqнк.Jlі_те.хнqлоzічні процеси .J. ~гзп І.J.ливна
([ІJJ1Убци11<1, Jапобіжниіі клаnfІн на резервуарі збе·
ріzання {ВГ. Jаnровна сmрvбцин(І lOJO/fUX КОЛОНQ&
продувні ,:еічки на,оQ), euкui/u..ш!u..llO§_omLR.,Jrpe
нQІO приеwноlо дuJrлwe11epamoRJL{J,a еипадок
еідключення еnскто_оенер1іІ1. aemompqнcn09m
заїзд та еиі:tд із tneQJUn.9JIІЇ

0

~

Коротка характеристика впливів при будівництві та екс
плуатації об'єкта:
• на zеолоzіч~О8UЩІ! ..,,._від9!m.!:!і.У;.
• но п..ос,іmрвнс середовище - •ики.ди паріе бен

зину, еумеf9днів фрgкці,' С12-С19. оми!'.х 8УlЛеч!О,
діоксиду азоту. діоксиду сірки. 6енз(а)пірену. паріо

Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкіnля nлановоі діяльності (автоматично

генерується програмними засобами ведення Реєстру, для
паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

аналіз упоsноеоженим орzаном зеіту~. ІІІШМ:.
еу на оовкілп11, будь-вкої додаткоsоі· інформс~УіJ'..JІк)!
на&,є сvб'єкт zосnо!юР-ання. а mаІІОж інформgg[[,_
отримqної від zромадськості під час zромадськоzо
ohR,opeHІJR, іншої інформацІі: ..11qданнв уповноеа
женим сююном мотиsоеаноzо 8UСНО8І!У з оцінки
впливу на щкілля. що ераховує резульmе1111.11 a'10lli:.
зу. передбаченаz_о попереднім абзацом: ераху19нн11
еисноеку з оцінки &MU!lYJ!fl довкілля у рішенні про
ОR9.§аі!ження планоІJDної діяльності. зазначеною у
DX!1Кlfli 74 Чt,()Ю повідомпеннв. У 1u,ноеку J оuінки
еппиеу на іtоекіллв уповно80Жениіі о~ихо~
J оuінки вми9 на ію,кілпя ппоноІЮної діЯ/Іf/НО<mі,
визначає допусти1111і,ть чи обо,унmову( недопусmи
міс:ть про8Qдженн11 _(IIIOlfOfOІJQЇ діяльності та ви
знач« ~олоzічні умови ії проводження. 3абороня
f"1НВ..R93nочинаmи праsадженнв мaнQfQH~
ності без QW11Ки_вплиеу на іюsкілля та оm]?ШfаННІ!
/lі_шення про ІІD01одження маноеанаї діяльноgді.
ІJJІq~vpa оцінки ІІІІІЧfХ на дqвкіпІІR передбач«
праsо І ІІАожлиsості zромадсьІ!осп:,U11я~чacml.JІ
цій процедурі. зокрема на стадії обm&орення об<я
zу досліджень та рівня деm9/ІЇ.заuії інформац,;; що
п~ляzає_включенню до звіту з QЧінки еnливу на до
екілпв, а такоJК на сmад,ї розюяду упоеноsаженум
ОJНОШ)М пооано~qл_tі'єктом zосподарювання Jei_mx
з оцінки вплиsу на доекІлля.,_}Іа стаді,' zромадсько-
20 обzоворення звіту з оцінку .§1!.l!W!)(...Ha дов11ілля

,тяzом шонаііменше 25 ообочих дні• zоомад-



павович,
(місцезнаходження юридичної особи або місце про·

вадження діяльності фізичної особи підприємця (по-
штовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, ї1 характеристика, технічні аль
тернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція АЗС з елgщтцаннвм АГЗn за

аwесою; еул. 30 рокіе Песнмtuu, 34, м.Сноеськ Чf!Р·
tтЇІЮІКОЇ 06/ffЩ!Іі,
~чіи А3С ная,ні ч.отири піjЬемних peзep

e)':QJX! о6'wо.м ..IJQ..1S.м3 _коже.ff, ~лІf_и_нзину марок
A-.9,t ,4,і5, тимнт,_н,;т1 IICll!l>Жll<I, nJ1f>f!l<!JIOM
п~Чf!но tn.ll!UJDUaннв cmguloнoplf9l0 aom9-
мo6im,11ozo zазозаnраеноzо лун1<mу (АГ3ПJ MO
їttm,Jз.11.aHMHUMPf!Jf!R§)'{ШOM об'ємом 9,9 мЗ, ПРК
СВfJшшІІ>11.Q _fІІН{іО'І'Н> ]1f!3f!JНJJ(OJlHOZO парІ<у 69,9 мз.
АЗС~•~О заf/1'0~1( на добу нафто
f1l1~тамUJПа 100 зопраеок на_~СВГ.

Peжu11t J1Q6</mu А3.С - щлодобоеии. ТомІн f!K1.::
ІJlООНІJаІШ· 6уд11нку АЗС. ,....nxнxmoJИ---«JМisнozo о~
слуzовування водії@ та nасажиш 60 ро1<ів. Термін
експлуатації резервуарі@ - 40 pQJ{j_в. Рік ееедення
8 eкcnll)'QЛ'UlWlll.A3C.- 1_998р. РіІ< ,ведення в екс
ІШХ«ІР!ІЦію АГЗП 2019 р.

Технічна альтернатива 1.
~1('1!.0/И flf!~(IЧP(rrм,CІLJИOIJШlXВІJ.mU OOUH

на:,емнчіі PUePfSYPP о6'(ІІЮМ 9,9 мз (наземний мо
ду111,Lдля с,аюпленихлzпf!•однf!еиuозів fпропан
~т111!1 :, ГlPtCCBf..I/:!JLml.n1Leo-JJllийMaль1tuм •»пом
СВГ. С9011мн11й~аtІ~ий~~1C8fl 111Шінв.но.
J 6ензино"4...ЛІUІ/JОМІlЮМJ. 6іл1>ш еко11омІч@м.
mА.Jкол~Ічно чистим tидом палиеа, вк із т~чки
зару процесу заправлення автомобілів. так і при
UOl0-'11lll110Bшиfi.11 JJотомо6іnІ>Иик дsuzvнax. Тому
влаштуннн11_3QІJJЮеноzо пункту СВГ 6уде CIJ9fJ·
1111JU ІІОІфQЩЄНН,ОJКQЛОlі_~QІ!У доекІлл/1 за
ІЮЖУНОК зменшення попиту на еикористання ав.:
C11..QrnpQНCnopmo~i0!0lo .МOmJ1Rl1.0lQ.Il(ИUBa,

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою № 2 може бути встановлення

на АЗС обладнання для заправлення автомобілів стисну
тим природним газом (СПГ) · - метан. Однак основною
умовою для встановлення обладнання для заправлення
автомобілів СПГ є наявність газопроводу в· раионі роз
ташування АЗС з певними технічними характеристиками.
СПГ є значно небезпечніший за СВГ. та затрати на об
ладнання СПГ є вищі порівняно з СВГ. Недоліком також є
слабо розвинена мережа заправок, які використовуються
для ваправки метаном. Крім того, метанове ГБО коштує
дорожче. Метанове обладнання найчастіше використову
ється на комерційному вантажному транспорті. Пропан же
є кращим варіантом для звичайних легкових автомобілів,
які використовуються в приватних цілях.

З. Місце провадження планованої діяльності, територі
альні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль
на альтернатива 1.

Вл!!си,rцЮJІЮLАr:ю.1111'lІ!Упnк11 но територіІ·
lС/1УІОЧ9Ї АЗС Hll fmшtiii.Je..мen.1>11iii діРянчі 30 awe
CO!OL 01&.}Q.Jl9Kl• llu>f!мwи. 34. м, СноесІ>&...!!tРНІ·
l.ЇJ!ШОЇ 116по,тІ• ..Шn1>.ooe...DRJUJJ~ нмепьної
ділянки для будіеництеа та обслуzовування
будівель торzівлі.

Місце провадження планованої діяльнорі: територіаль
на альтернатива 2.

Не розzа,юgfmКІ!J,таноалсннв A[3.n здІйсщо
ється но власній земельній дІnвнці тов «АСТРА».

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою реконструкції€ надання nocnvz із заправ

ІW ІІ.tт(ІМ.9~іІм місним OQJШfilM_,_ cmoQPf!t1111tДO.:
дomкнwr/1Q&'J111uwkUaJ.6inьw,:нн11 нодходже,н,х
місцевий то державний бюджет при дотриманні
екопоzічних та саніторно-zіzіfнічник норматиеів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параме
три планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Нq реконаnо.уиоо«нііі АЗС п~но; 1М'кнІО:;

uvnn~ ,.,,..,, •.•. 4"1YrYt fllCAD("!DU,'!'IV __f.8t90·"flil'Y'""'· Ynn

1Іlll96ilfl11Нlf пqmоsненню емкостей при 1лиеі на:
фтопродуктів. РезервvооuJОзmаш9І~ІІЮ
від.J(МР~l(ІН!ІІl с~леноzо вvzлееоднево
ю fOJY передбачено в одному наземному раервуа
рі о.§'ємо*І.V м,

_Jшjp{l~HH/f оtтомобілів нафтопродуктами
~6".ЧСКІІ'М,С1U~ІllПІL9JН1Ма. де~н;mо9011ні.:
МІІ D~Н.80ЛЬНММІИ!РІ1011.ІШМU..Я!JІХ!Мf!Н·
ня аотом11.6.іl!іІ...Q!Раnnени..м_ лzм,9днс1одне1СІм
1.9зом nes,d6Q.yg~~дійснюеати однОІ!LЛР.К
дll.!l СІГ,

Qpu 3anpaмe:tffli JІІ/'РОІИR~ _ 'J~J
папиео-,юзj)Qоот,н/копонкu1QСІТІоСОfJаноактtм11.
note.RHCН~ 6og аетомобіля е видаткові
резереуари fрекупераці11І.

12хШм11 А3С.~м <пНJісною обслvzовуван
ня е_одіїв ,nq_ fWCJNfl.llJVІ - існуюча, fЮН<ІІІООf9JfО.І№,
Oxllиm.J!:/Нlj(нql(.1 06слуzовуеанн11 водіїв та nаса
жирів передбачає сферу 06спvzоеуванн11 з ~фе
mом.л~о маzазином з npoggжv супутніх товарів.

РІч11q_реапіз11ціJ, Шlmllй~.lll!CIBU1'11>: CUDO!ІUHHUX
=11PU803HQ ,~11/IR..JB~fl.PЇl!._8 т.ч. беюСІ.Н.
ШО. м3 HQ рі,с, диз11ап1110. НJ)(L}И3 11аJік , свг -
1400 мЗ но рік,
Jalll/1Jн1QJ1ЛOЩ9 дlnlfHКU..]11KOЖmpyijoeoнo[ АЗС

- Q.7757 zo nai«§regє у масності тов «АСТРА».
3lідно 3 eumsш,м_il.JlCA/ffiU!.Н.OlQ.~,tМЄЛl>Н.WO Kll.дfl::
C/tlR.I' f//10 ,емет,н~406402!J1~018 ,;~
UJ1J..1.0.111Q,_Koдacmpo,uii HOMell.НNlf.!llld!.Oi' діт,н,ш
742581070.0;03:О.14;0008,

.кільІ!шnІ> cmeopeн1nr11o~!JJIК мf~fкml.J
осіб.

б. Еюлогічні та інші обмеження ппанованоі діяльності за
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
• по забрудненню атмосферноzо повітря зно-

УJ!ННВ zронично допустимих концентрацій fГДЮ
:,а611уіtнюючик речооuн е атмосферному noeimpl
но«оених пункт/в;
• 110 (RXJ:UDy.JІQВRЖJІUШUШL аІдимник оод-'111 -

еідсутність на tшх tІf№мozo впливу;
• JJR..Миат,11ик. ,<111/m<19,wx нормах - санітарні

Р.<І№ІLІШ при зa6y~ool.мic1>к11x.meJШ1DRJ1iili
•ло "ІfХ,muчному еплиеу - ~о~тимі рівні шуму.
щодо технічної альтернативи 2:
~кмwІ!Ін/ та інші о6мсженнвлпоноео1· дiRnl>llO{.:

mL.cnien.«дQюm1, із техні.чно,о альт,:рнатиеою 1,
щодо територіальної альтернативи 1:
• JІ4kто~діені vмоои та 06111еженнg
• ll9JЩІUQНimam,0•3QXU<НOЇ.lOIIIIJ
• ОJ?(>munожежні..1'91JІШІ~іел11ми "'" сп.о-

рудами;
щодо територіальної альтернативи 2:
~.4JJirJfнlчнoю апьтернаmивою L
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист тери

торії за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
/liflRJ1Ka "*f!91111t~I/Nmlfl/MU

дпв рекультиеащї. З~1Jн<1 з ~ктним рішенням
~..,.мі,~~о 8<.І'fJQНОtленнв zазовоzо
раереуору. еи1<онvється еідсиака території та
МR.f.дбоуено бvдіsництsо nід!119ноІ· сmіни, Місце
відбору tрунту для вііkипки mepumopii поzсюитч
з місцевими орzанами самоерядувоння. При блсuо
уgтюї територІЇдпR озелf!11енн11 необхідно 5.3 м3
qolючozo фунту.

{lJl(lf!кmнi рішення в період будіеництеа то eкc
Dll)(fUПQ.~m• J.96'.JЛСЧУВОШU ІЮЩОНОІІІ,Нf! fU·
користання rрунту то водних ресурсів. о також
будуть передбачені захисні то компенсаційні за
жоац._

щодо технічної альтернативи 2:
Необхідно еколоzо-інженерна підlотоека nompe

ШJШJl!IJI.JU! ffJRQHIWU 30 мці АЗС із nlIOIIOIIO~ і(
нуючоїовтодороw для прокладання zазопроводу,

щодо територіальної альтернаrиви 1:
Діл11н1<0 для розміщення АГ3n поzоджено з усіма

~ІUR;6~~;;:· ~~1;;~-.г~-;;,~;;;;-;у;;;г;6;-
t!il9ІJж• СВГ. заправна струбцина zазовuх колонок,
~ні сеічки насосу). викиди при роботі реНJ!§.:.
І«!N...1JRUfoзнozo дизельzенераторо (на еиngдок
ІІіdключення електроенерzі,]. asmompgнcnopm -
заїзд та виїзд із mepumopii .у.с.

Коротка характеристика впливів при будівництві та екс
плуатації об'єкта:
• на zеолоlічне.~оище - еІдсуmнііі;
• на noвimRlfltf!JtPeд1111CІUК - викиди парів 6eн-

3Jll!t,.Лl/lff<ІOHitf фракціі С12-С19, oK..'-U9Y вумеу_ю_,_
діо1<сиду азоту, діоксиду сірки. бензfоІпірену, паріе
пропан-бутону;
• 11q_клімат та f!Ш№Q/ЮНІІІWТ!. -~
• на еоі)ІJе середоеище утеорен1111 zосподар-

ськи.11« по6уто11их та ЮІІlІfІІІІХ т,окІ•;
•JШ ~ХН.ОlІІННе(~іі;
• на соціальне середовuцtе - fШ8'(Q(J111,Q/_ ~3

шх"ніш публікації е ЗМІ т« z,,oмg«ькJLJ( ~zoeo
P/llfl>i
• 114.J?O(;ЛIЖHUU..J!l(I ffl8Q911/l11JJ!L {#_jm_ --вііkутній.

ЮJJОJІШні о.6'€кmи...• ~оні 1миn.,ііt{Х1ШІі,_,елені.но
с11дженнв втgтні, ціннчх нq,~ нa.meJIOmopii
не еиRе~хи. міlJНІЧіІ' тварин відсутні;
• ..JfQ (RVНйl.=JIЄnfQ'fНUM 0/fІfрелом забруднення

~olfle cmomu будівельне сміття та_раливно-мас
m1ш~,ні.матері«1111 •і~І11JLИдіеельних меха
ІШМіL...3 .меmоІСІ зono6ilQНJULНClQJ1ll/8Hozo емuех
Н(І /JlY.11.m~OM neЖ~ЧQmн,aJ>aJ{lЩe111111
"'ойдан<шка_контеІінеsюми дm,_робутових і буді
веІІfІНWL~ 111.ІІеИННІІ lk /І.О nмil91UJQ§Jimfr
ouJt (!І_дкодів. При експлуатаціі об'fкm)Lеплие мoж
OJOOІJ!.X.J!lnOд/fY aegJlli;

щодо технічної альтернативи 2:
~-1111w.можлив411( впливів на довкілля

,пі1111«д<иоть.h.текніУ.но,о алІІІМRНоmивою 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

можливі на території ведення господарської діяльності
за ааресою: вул. ЗО років Перемоги, 34, м. Сновськ
Чернігівської області.

щодо територіальної альтернативи 2:
співпадає з територіальною альтернативою 1.
9. Належність планованої діяльності до першо: чи дру

гої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкімя (зазначити відповідний пункт і частину етапі З
Закону }!(раїни «Про оцінку впливу на довкіпляь)

fllшtlO!IQHuiRIН>lШllllL/J.,9ellOЖmpyкull· іщ~
Aвmo,011JX1~01· сmgнцП з влаштуеонн11.м_р,mJUО.:
1oзanpg1нf1l9 _nункmу_11алсжит1r '9 другої кате
lRJШ_.е.11дшлп11ное11ноІ· д/RnІЖ~m.і.е.JІиі
"'(І,ІІ{lmь.м«ти значний впви« 110 доекілля та під
ляzають оцінці впливу на довкіл1111..з1ійІ~
301«1НУ.УКJІІІ.[ни «Qpo оцінку вппцn но д91~
3.nYшf_m4~

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон
ного впливу на довкІмя (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкімя яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Трансюрдонний вплив відсутній
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза

ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України •Про оцінку впливу
на довкіпля»,

12. Процедура оцінки впливу на довкімя та можливості
для участі в ній громадсьюсті

планована суб'єктом zосподарювоння ді11ль
нісm1, -..оже м«ти 3Начний ~11• но ао.иітнL.і,_
ОІШв«.Dlд11111аf СІ~fІекіптr оІдпоІ&
но ао закону України «Про оцінку впливу на доекіл
лв», Оцінка вплиеу на доекіллв це процедура, що
тmедбочає: підzотовку сv6'(КІІІОМ zосподарюван-
нв зеіту з оцінки впливу нc;&;o::t:::::z- - · · · irikнrwo обzо1оренн11 а r ·

........ ·-9 ..-- ---- ~
fflll>CJf.J1QJIIOЧIIHІІmи тюводженНІІ /І!КІНОООНОЇ діяпь
жктL~3 OIUIN{JI емuеу на довкілля то om~f/JIH8
ріш.ення DRJ2_j'JDOfla~HHR 11/ЮНОІІQНОЇ дім1>110(mі,
Процедура оцінки оплиеу но доекілля передбача(
DРО.fQ....L./ИОЖІІІІ8оапL.lJю.мадськQСmі дл11..r-,Ааnі .в
цій процедурі. зо1<рема но стаді,' 0610,орення оба!
zу до,ліджень то ріеня дemaлlзgмjIJJJФ9Jl}llljJ.ЦjL_ju
підпяzає .o/fn/QYCJ!Ню до_,оіmу 3 11ці11ки вппис,х. 11« _ао,.
вкіпля, а та1<ож но сто~і~Уl!ІЛ~f)ОfНОВаЖf!ІІим
QІ8011!)/ІІ (1Оданоzо~б'€Кmом LOCIIO~HR )!1/ІJU.
3. очінкСL.ІІдЛІ!8У на ~еІ<іІІІІІf., Hll .сnншfиRойtt1дС1>І«>·
zQ...oбzoвCІJXlltfll ,11й11Х 3 оцй,ки епливу но довкілля
QJl9mRzoм щонайменше 25 робо.!WК дніе zромад
СІ>КО{mі надОЄ(11/>СR.МО~І>..НQdQfНІmи_6),дь-111<і
з.~же_ннR і пр<1по:,иціІ' до зеіту з оцінки вanu!!J!,110.
і)овкі.ппя ""' манОВ!ІІfОЇйВL/"1f«І11.І,_а_т"кож В3RІ!!Ч.
участь у zромодсь~(ІІfНRх. Детальніше !U!.9
процедуру zромадськоzо o.6~0l!QPЄHlfR згіту з оцінки
onnufYJf(l loflCinnв буд,: поеііІомпено 11 ОlОІІ9ШС11Ні
l}RO почато« ZDOl\fQOCЬКOlQ.OW0.11~,

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

Прот11zом 20 робочих днів J ~нв оприлюднення
Ul,OlO nоеm9МІІЄ/1НR на aфiujuнqfl/!1 н6-<<І~
1111.0JIOЖf!НOZO~ІШСІ>КJсmt, JКaf 119(ИіІ0 HQOO.:
mll.J(J101111oвaJМНoмy QІНQНУ. зазначеному у пункті
1S ІІІtОZо.поfІШоММІІНІ/, юунжrннв.1..оRІтоз~
nланоеаноLдів!rьt!QQ11Ї... 9б(11q аосліджень та рівнR
де..тал/~цrї fІf.Фо9,маиії, що nlдnf!l~ ~лlO'lftUfIO..h
иіІІІУ J o«iIO!\LMll~BKiMІІJtQWIOЧU такі 30•
)!JЮ11(ЄННіі Л,РОЛQJЦІU"'-.ІІlШЖіІт,_х11і№ІІІ>ІІW s,«CUI/Xl:
WUIOІIЇ.JIOMeR. QIRC!fll (//19 ОU.ЇНІІ)'.JЛІІІІJОС.Нll..ОС/ВІ<іЛЛR
МОІННОJ1.ОЇ.9інІ1ЬНСІ<mі 8 Єдино~ СХ/ЇНІ"1
вмиu на lo~lfa'#fHUii на першій сторінці
Ш><ІZО nо•Ідомленннl-.J.k.пlоч119 спs,остит~
реєстрgціі то ронлвду ваших заувgже11ь "1«..JШО:.
йQ~uцjjj. У 903/ ОfІ1РІlМQННІІ..JІ1ІlКШ{~QУВа/КСІU> / fl90·
~MQ0<.1>1!(1("1i еони 6.vдуть розміцlенІ •
Єдиному реєстрі з оцінки вмиu на іюекіJтв rn" 11,
~gні.s~'f1Ш1Х_l~f!RІО.!Іання L,ч,от11zом трьох
R969ЧUІ{_днl• і1 іі'нв іх отриманнІ!l,_ Q(o6uL що жю11=
ютugу.-енн11.LлР91Jо:wцц. своіім пімисом..зац&
'009тІ,_..'-В.91!!.~ Ж1 о§рq6иу__ишіх. .JШІ(ОНQЛІ>НUХ
д(ІlІІІХ. ~'fКJIU(КJlol(IJНQOQНHB під час підzотовки
,.,;ту J оцінки ІІІЛU8У на OOBlfЇ!llfll 396ofUWUfllU.8P(t·
,rxpamu ll9tlfi~"ФОс111ково або об(Рун
т.оеоно еід.хилити~ення і npqлo1uwr lІЮJИ.1Ш:.
a,кO(Л'Jj,_~11f..x.nR1Ш~a!)a,кolo o6loeogeн1111.
о~оспШжен1> то 9/,ня дєтолізаці,· інформаці,;
щр ІІімІfl~~l!/0. OQ ~~НКІІ...ІІІІІnШt.lШ
дoe1<inл11..Jl.em~uill п,ю lif!._fКJUQЧllШIJ!::о, до з•ітх.з оцінки вплиеv но ао.кі/11111.

14. Рішення про провадження планованої діяльност1
Відповідно до законодавства рішенням про проваджен

ня даної планованої діяльності f!уде
Дозвіл нuІІlfОн"ннR ~діоел1,НШUlfІgіт_

(вид рішення відповідно до частини першої етапі 11
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається
Держовна-1!1110mею1щжо-будівельна інmеКШR УІФСІіни

(орган, до повноважень якого належить прийняття
такого рішення)

15. )ti зауваження і пропозиції громадсьюсті до плано
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін
формаці~; що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту azponpoмucqoeozo розsитку,
C/10//0li~/o '#DнkіІСІ>КОі:

обласної і)ержавноїадміністраціі;
(найменування уповноваженого органу,

14000. м. Черніzіе, проспект Миру. 14.
Електронна пошта; dapr_post@cg.gov.ua

поштова адреса, електронна адреса,
Тел. +зв 104621 77-44-88

Ганжа Валентино Юріївна,
номер телефону та контактна особа)



КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ТОВ «ПРОМІНЬ-МЕДІА»

Редакціі районної газети <<Промінь>> більше нема! Є - ТОВ <<Промінь-Медіа>>
Важливі й актуальні питання реформування нашої комунальної

газети зараз вийшли на фінішну пряму. Ад;же цей рік - завершальний
у проведенні медїареформи, і далі вже нікуди, лише - ліквідація. Інформуємо вас, що
рішенням установчих загальних зборів (відбулися 20 вересня) ми створили новий суб'єкт
господарювання - Товариство із обмеженою відповідальністю «Промінь-Медіа» - шляхом
перетворення редакції районної газети «Промінь» (у відповідності до положень Закону
Украіни «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ»). Колектив при цьому
залишився у повному складі. Далі пройшли усю іншу потрібну процедуру і наразі займаємося
такими технічними питаннями, як отримання реєстраційних документів, виготовлення

печатки, електронного ключа, відкриття нових рахунків, узгодження податкових нюансів
тощо. Запевняємо, що які б вітри далі не хитали нас, мов ту стеблину-билину, ми залишимося
вірними правонаступниками видання, якому більше ста років, у якого така поважна історія.
І у першу свою закладену цеглинку теперішнього фундаменту, разом із вами, дорогі читачі,
ми додаватимемо наступні, що міцно триматимуть і даватимуть силу, крила. А, окрім цих,
фундаментальних цеглинок впевненості, у нас вже є особлива точка дотику - щасливий
подарунок долі: ваша, друзі, вірність і патріотична любов до найближчого за змістом і по суті
видання. Будьмо ж разом! І тоді усі разом взяті реформи не завадять йти вперед.

Олена КОМПАНЕЦЬ

28 вересня 2018 року
ціна договірна

Районна газета

Видається з 28 квітня 1917 року.

• ПАТРІОТИЗМ ЗМОЛОДУ• •У дуе1 козацькоrо роду
~""- -~~1---~t,_>:-J:'""1 • ІТL"'·~~ • - <~'8 -.,_,._ ,ra...--r...- ~.-.,.-_.,..,.- ..-.а:



Додаток2
до Порядку передачі документації для надання

висновку з оцінки впливу на довкілля та ф інансуван
ня оцінки впливу на довкімя

Дата офіційного опублікування в Єдиному Реє
стрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене
рується програмними засобами ведення Реєстру,
не зааначається суб'єктом господарювання)

Унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планової діяльності (ав
томатично генерується програмними засобами ве
дення Реєстру, для паперової верен аазначаєгься
суб'єктом господарювання

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОбМЕЖ ЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "АСТРА" (повне найменування юридичноі особи, КОД
згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькоо. Код
ЄДРПОУ- 213694227 фізичноі О<ХJби-підприємця, іден
тифікаційний кодабо у разі відсутжх;ті ідентифікаційного
rощ заз-а-аюгься паспортні дані (серія, номер паспор
та, ким і коли в~.щаний) фізичної особи · ПІдПриємця)
інформує про намір провгдити плаt-ЮВану діяльність та
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.
Україна, 15200 Чернігівська область, Сновський ра
йон, м. Сновськ, вул. Незалежності, З. Тел. 067663
5525, Приходько Павло Станіславович (місцезна
ходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, тех
нічні альтернативи. Планована діяльність, її характе
ристика. Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП
за адресою: вул. 30 років Перемоги, 34, м. Сновськ,
Чернігівської області. На існуючій АЗС наявні чотири
підземних резервуари об'ємом по 15м3 кожен, для
бензину марок А-92, А-95, та дизельного пального.
Проектом передбачено влаштування стаціонарного
автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) - мо
дуль з наземним резервуаром об'ємом 9,9 м3, ПРК
СВГ. Загальна ємкість резервуарного парку 69,9 мз.
АЗС розрахована на 250 запраеок на добу нафто
продуктами, та 1 ОО заправок на добу свr:

Режим роботи АЗС - цілодобовий. Термін екс
плуатації будинку АЗС з пунктом сервісного об
слуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін
експлуатації резервуарів 40 років. Р1к введення в
експлуатацію АЗС 1998р. Рік введення в експлуата
цію АГЗП 2019р.

Технічна альтернатива 1. Проектом перед
бачається влаштувати один наземний резервуар
об'ємом 9,9 м' (наземний модуль) для скраплених
вуглеводневих газів (пропан-бутан) з ПРК СВГ та па
ливо - приймальним вузлом СВГ. Скраплений вугле
водневий газ (СВГ), у порівнянні з бензином та диз
паливом, є більш економічним та екологічно чистим
видом палива, як з точки зору процесу заправлення
автомобілів, так і при його спалюванні в автомобіль
них двигунах. Тому влаштування заправного пункту
СВГ буде сприяти покращанню екологічного стану
довкілля за рахунок зменшення попиту на викорис
тання автотранспортом рідкого моторного палива.

Технічна альтернатива 2. Технічною альтернати
вою № 2 може бути встановлення на АЗС обладнан
ня для заправлення автомобілів стиснутим природ
ним газом (СПГ) - метан. Однак основною умовою
для встановлення обладнання для заправлення
автомобілів СПГ є наявність газопроводу в районі
розташування АЗС з певними технічними характе
ристиками. СПГ є значно небезпечніший за СВГ, та
заграти на обладнання СПГ є вищі в порівняння з
СВГ. Недоліком також є слабо розвинена мережа
заправок, які використовуються для заправки мета
ном. Крім того, метанове ГБО коштує дорожче. Ме
танове обладнання найчастіше використовується на
комерційному вантажному транспорті. Пропан ж є
кращим варіантом для звичайних легкових автомо
білів, які використовуються в приватних цілях.

З. Місце провадження планованоїдіяльності, те
риторіальні альтернативи. Місце провадження ппа
нованоі діяльності: територіальна альтернатива 1.
Влаштування АГЗП планується на території існуючої
АЗС на власній земельній ділянці 33 адресою: вул.
ЗО років Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської об-
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мюце провадження плановано: шяпьносп: те
риторіальна альтернатива 2. Не розглядається.
Встановлення АГЗП здійснюється на власній зе
мельній ділянці ТОВ •АСТРА•.

4. Соціально-економічний вплив планованої ді
яльності. Метою реконструкції є надання послуг по
заправці автомобілів якісним пальним, створення
додаткових робочих місць, збільшення надходжень
у місцевий та державний бюджет при дотриманні
екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо). На рекон
струйованій АЗС передбачено: здійснювати прийом,
зберігання I відлуск пального для автотранспорту, а
саме: двох марок бензину, одної марки дизпалива,
суміші пропан-бутан (СВГ); сервісне обслуговування
водіїв та пасажирів. Доставка пального здійснюєть
ся автотранспортом. Злив палива з автоцистер-ни
передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні
муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попадан
ню механічних сум1шей в резервуар.

Зберігання палива передбачено в 4-х під
земних двохстінних металевих резервуарах ємніс
тю об'ємом по 15м3 кожен. Резервуари виконані з
подвійною оболонкою типу "термос". Резервуари
обладнані системою повернення парів нафтопро
дуктів при іх заповненні, дихальною арматурою
з клапанною системою, технічними пристроями
для запобігання переповнення емкостей при зливі
нафтопродуктів. Резервуари розташовані окремо
від колонок. Зберігання скрапленого вуглеводне
вого газу передбачено в одному наземному резер
вуарі об'ємом 9,9 мз; Заправлення автомобілів на
фтопродуктами передбачається здійснювати двома
двохсторонніми паливо-роздавальними колонками.
Заправлення автомобілів скрапленим вуглеводне
водневим газом передбачається здійснювати од
ною ПРКдля свr:

При заправленні автомобілів бензином через
паливо-роздавальні колонки 33стосована система
- повернення парів з баку автомобіля в видаткові ре
зервуари (рекуперація). Будівля АЗС з пунктом сер
вісного обслуговування ВОДІЇВ та пасажирів - існую
ча, одноповерхова. Пункт сервісного обслуговування
водіїв та пасажирів передбачає сферу обслугову
вання з буфетом та магазином з продажу супутніх
товарів. Річна реалізація палива становить: сиро
винних - привозна сировина, 3850 мз на рік, в т.ч .
бензин 1050 мз на рік, дизпаливо 1400 м3 на рік , СВГ
• 1400 м3 на рік. Загальна площа ділянки реконстру
йованої АЗС- О, 1757 га перебуває у власності ТОВ
•АСТРА•, згідно Витягу з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку НВ-7406402912018
від 12.03.2018р. Кададастровий номер земельної ді·
лянки 7425810100:03:014:0008. Кількість створених
робочих місць на об'єкті З чоловік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді·
яльності за альтернативами: щодо технічної альтер
нативи 1: по забрудненню атмосферного повітря
- значення гранично допустимих концентра
цій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів; по фунту, поверхневим
та підземним водам • відсутність на них прямого
впливу; по загальним санітарним нормам • са
нітарні розриви при забудові міських територій;
по акустичному впливу • допустимі рівні шуму. щодо
технічної альтернативи 2: Екологічні та інші обмежен
ня планової діяльності співпадають з технічною аль
тернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1:
містобудівні умови та обмеження; розмір санітарно
захисної зони; протипожежні розриви між будівлями
та спорудами; щодо територіальної альтернативи 2:
співпадають з технічною альтернативою 1.

7. Необкідна еколого-інженерна підготовка і за
хист території за альтернативами: щодо технічної
альтернативи 1: Ділянка перекрита грунтами не при
датними для рекультивації. Згідно проектного рішення
в місці де передбачено встановлення газового резер
вуару виконується відсипка території, та передбачено
будівництво підпірної стіни. Місце відбору грунту для
відсипки територП погодити з місцевими органами
самоврядування. При благоустрої території для озе
ленення необкідно 5,3 м3 І)ОДІОЧОІ"О грунту.

Проектні рішення в період будівництва та екс
плуатації будуть забезпечувати раціональне вико
ристання Фунту та водних~!'· _а також будуть

нерна пщготовка потреоує копання траншеи 33 меж1
АЗС з проколом існуючої автодороги для прокладан
ня газопроводу.

щодо територіальної альтернативи 1: Ділянка
для розміщення АГЗП погоджена з усіма зацікав
леними організаціями та знаходиться у приватній
власності. щодо територіальної альтернативи 2:
співпадає з територіальною альтернативою 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу
на довкілля: щодо технічної альтернативи 1: Джере
лами потенційного впливу існуючої АЗС з проектую
чим АГЗП на навколишнє середовище відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня
2013 року № 808 -Про затверджnння переліку ви
ше шяпьносп та об'єкпв, що становлять п1двищону
екологічну небезпеку- є: технологічне обладнання
АЗС • дихальні клапани підземних резервуарів для
зберігання нафтопродуктів, ааправний майданчик
(паливороздавальні колонки), технологічні процеси
з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на
резервуарі зберігання СВГ: заправна струбцина га
зових колонок, продувні свічки насосу), викиди при
роботі резервного привозного дизельгенератора
(на випадок вщкпючення електроенерrП), автотран
спорт • заїзд та виїзд з території АЗС.

Коротка характеристика впливів при будівництві
та експлуатації обєкту: на геологічне середовище -
відсутній; на повітряне середовище - викиди парів
бензину, вуглеводнів фракції С12-С19 , оксиду вуг
лецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену,
парів пропан-бутану; на клімат та мікроклімат - від
сутній; на водне середовище -утворення господар
ських, побутових та зливових стоків; на техногенне
середовище - відсутній; на соціальне середовище
- вивчається через механізм публікаціі в ЗМІ та гро
мадських обговорень; на рослинний та тваринний
світ - відсутній, заповідні об'єкти в зоні впливу від·
сутні, зелені насадження відсутні, цінних насаджень
на території не виявлено, шляхи міграції тварин від
сутні; на (рунт - незначним джерелом забруднення
може стати будівельне сміття та паливно-мастиль
ні матеріали від роботи будівельних механізмів. З
метою запобігання негативного впливу на грунт
проектом передбачається оснащення площадки
контейнерами для побутових і будівельних відходів
і вивезення їх на полігон побутових відходів. При екс
плуатації об'єкту вплив можливий у випадку аварії;

щодо технічної альтернативи 2: Джерела та
види можливих впливів на довкілля співпадають з
технічною альтернативою 1. щодо територіальної
альтернативи 1: Сфера, джерела та види можливо
го впливу на довкілля можливі на території ведення
господарськоі діяльності 33 адресою: вул. 30 років
Перемоги, 34, м. Сновськ, Чернігівської області.

щодо територіальної альтернативи 2: співпадає
з територіальною альтернативою 1.

9. Належність планованої діяльності до першої
чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підляга
ють оцінці впливу надовкімя (зазначити відповідний
пункт і частину статті З Закону Украіни "Про оцінку
впливу на довкілля")

Планована діяльність з реконструкції існуючої
автозаправиої станції з влаштуванням автогазоза
правного пункту належить до другої категорії видів
планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впли
ву на довкілля згідно із ст.З Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля· ч.3 пункт 4 .

1 О. 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 транскордон
ного впливу (зачеплених держав) Транскордонний
вплив відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень де
талізаціі інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкімя. Відловідно ст. 6 Закону
Украіни "Про оцінку впливу на довкілля·.

12. Процедура оцінки впливу на довкімя та
можливості для участі в ній громадськості. Плано
вана суб'єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає
оцінці впливу на довкілля відловідж> до Закону Укра
їни "Про оцінку впливу на доВІСілля". Оцінка впливу
на довкілля - це процедура, що передбачає: під
готов«v С\Іб'єnом ГОСfЮlUІОІО88ННЯ звітv з -- ·'

говорення плановано, шяпьносп; аналіз уповнова
женим органом звіту з оцінки впливу на довкімя,
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт
господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення,
іншої інформації; надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкіл
ля, що враховує результати аналізу, передбаченого
попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки
впливу на довкілля у рішенні про провадження пла
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по
відомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допусти
м,сть чи обфунтовус оодопус,им~сть провадження
планованої діяльності та визначає екопогнні умови
її провадження. Забороняється розпочинати про
вадження планованої діяльності без оцінки впл.,,ву
на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на
довкілля передбачає право і можливості громад
ськості для участі у цій процедурі, зокрема на
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета
лізації інформац,ї, що підлягає включенню до авпу з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розmяду
уповноваженим органом поданого суб'єктом госпо
дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На ста
дії громадського обговорення звітуз 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.

1 З. Громадське обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включен
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20
робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу
громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауеаження і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформац,ї,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкімя. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка
жіть унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазна
чений на першій сторінці цього повідомлення). Це
значно спростить процес реєстрац,ї та розгляду
Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання
таких зауважень і пропозицій громадськості вони бу
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля та передані суб'єкту господарювання (про
тягом трьох робочихднів з дня іх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиц,ї, своїм підлисом
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний вра
хувати повністю, врахувати частково або обфун
товано відхилити зауваження і пропозиції громад
ськості, надані у процесі громадського обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізац,ї інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкімя. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої ді·
яльності. Відловідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяльності буде.
Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид рішення
відповідно до частини першої статті 11 Закону Укра
їни "Про оцінку впливу на довкімя") що видається.
Державна архітектурно-будівельна інспекція Украї
ни (орган, до повноважень якого належить прийнят
тя такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиц,ї громадськості
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси
лати до Департамент агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів Чернігівської облас
ної державної адміністрац~ї.

(найменування уnоІІtЮВЗJКеного органу, 14000,
м. Чернігів, npocneteт Миру, 14. Еnектронна поuла:
dapr_post@cg.gov.ua, поштова адреса, електронна

. Тел. +38 (04621 77-44-88. Ганжа Валентина



УКРАЇНА
Товариство з обмеженою відповідальністю

"АС ТР А"

15200 м. Сновськ, вул. Незалежності, З, Чернігівської області,
тел. бух. (04654) 2-31-91, тел./факс: (04654) 2-18-60, 2-18-65, e-mail: astra1996@ukr.net

Код підприємства 21394227, податковий номер 213942225237, реєстраційне свідоцтво No 33785680
Р/рахунок 26005059993453 Р/рахунок 26009301101800 Р/рахунок 26002415066
МФО 353586 МФО 353553 МФО 380805
ПАТ КБ «Приватбанк» Ф-я ЧОУ ПАТ «Ощадбанк» ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

«27» вересня 2018 р. м. Сновськ

AKT№J

Про розміщення або оприлюднення
Повідомлення про планову діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня

2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання

висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки ВШІИВУ на довкілля» для

підтвердження факту та дати розміщення або оприлюднення ТОВ «Астра»

«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»

нами у складі: -...!!ИКонавчого директора ТОВ «Астра» Приходька П.С.,

комерційного директора ТОВ «Астра» Чегринець П.В. В.Л., інженера з охорони

праці ТОВ «Астра» Приходька С.Г. 27 вересня 2018 року проведено розміщення з

фотофіксацією на д_ОІШ.{і оголошення Сновської міської ради «Повідомлення про
- ---- ·----- .:--

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Реконструкція АЗС

з влаштуванням АГЗП за адресою: вул. 30 років Перемоги, 34 м. Сновськ

обговорення з наданням зауважень 1

П. С.Приходько

П.В. Чегринець

С.Г.Приходько





УКРАЇНА
Товариство з обмеженою відповідальністю

"А СТРА"

15200 м. Сновськ, вул. Незалежності, З, Чернігівської області,
тел. бух. (04654) 2-31-91, тел./факс: (04654) 2-18-60, 2-18-65, e-mail: astra1996@ukr.net

Код підприємства 21394227, податковий номер 213942225237, реєстраційне свідоцтво .№ 33785680
Р/рахунок 26005059993453 Р/рахунок 26009301101800 Р/рахунок 26002415066
МФО 353586 МФО 353553 МФО 380805
ПАТ КБ «Приватбанк» Ф-я ЧОУ ІІА Т «Ощадбанк» ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

«27» вересня 2018 р. м. Сновськ

АКТ№2

Пророзміщення або оприлюднення
Повідомлення про планову діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня

2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання

висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для

підтвердження факту та дати розміщення або оприлюднення ТОВ «Астра»

«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»

нами у складі: виконавчого директора ТОВ «Астра» Приходька П.С.,

комерційного директора ТОВ «Астра» Чегринець П.В., інженера з охорони праці

ТОВ «Астра» Приходька С.Г. 27 вересня 2018 року проведено розміщення з
-

фотофіксацією в місці оголошень операторної АЗС за адресою вул. 30 років
Перемоги, 34 в місті Сновськ Чернігівської області «Повідомлення про

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Реконструкція АЗС

з влаштуванням АГЗП за адресою: вул. 30 років Перемоги, 34 м. Сновськ

Чернігівської області» для громадського обговорення з наданням зауважень 1

пропозицій до планової діяльності.
~

П. С.Приходько

П.В. Чегринець

С.Г.Приходько



.



КОМЕНДАНТСЬКОЇ
ГОДИНИ ТА ИОВШІЗАІlІЇ
НА 'ІЕРНІПВЩИНІ
ВЕВУДЕ

Чернігівщина -
у переліку областей

І

1тор. 2

ДЕ НА 'ІЕРНІГІВЩИНІ
МОЖНА ЩЕПИТИСЯ



050-410-18-П

Чернігівській о6пасті судитимуть військового-контрактника,
який на 6МП наїхав на товариша по спуж6і у травні 2018
року. Про це повідомипи в прес-спуж6і військової прокуратури

Центрапьного регіону.

«Зараз під процесуальним керівництвом вій
ськової прокуратури Чернігівського гарнізону
досудове розслідування в кримінальному про
вадженні за ч. 1 ст. 415 КК України завершено.
26.11.2018 обвинувальний акт у виробництві
спрямований в Чернігівський районний суд Чер
нігівської області», - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня на полігоні
в Чернігівській області під колесами БМП за
гинув військовий-контрактник. Повідомляло
ся, що обидва військових залишилися після

бригадних тактичних навчань для проведен
ня ремонту двох бойових машин піхоти.

Перед ремонтними роботами обидва
контрактники купили в найближчому селищі
алкоголь і розпили його на місці. Винуватець
трагедії після закінчення ремонту вирішив
під'їхати до іншої БМП, щоб взяти її на бук
сир. Він не помітив товариша, який ліг відпо
чивати поблизу тієї БМП, і скоїв наїзд. Контр
актник отримав важкі травми, несумісні з
життям.

_..,

······················································································································································································································································
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкіnnя

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення реєстру,

не зазначається суб'єктом господарювання)

№20189261798
(реєстраційний номер справи

про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обгово
рення 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
Реконструкція АЗС із влаштуванням АГЗП за

адресою: вул. ЗО років Перемоги. 34. м. Сновськ
Чернігівської області.

Площа ділянки о. 1757 га. перебуває у влас-
ності ТОВ «Acmpa».

АЗС існуюча та впорядкована. АЗС розрахо
вана на 250 заправок двома марками бензину -
А-92, А-95 та дизельним пальним.

Проекmуючий АГЗП розрахований на 100 за
правок на добу СВГ (скрапленим вуглеводневим
газом]. пропан-бутан.

Зберігання палива передбачено в 4-х підземних
двосmінних металевих резервуарах загальним
об'ємом 60м1 для бензину і дизпалива

(заrаnьні технічні характеристики, у тому чисnі параме
три планованої діяльності

(потужність, довжина, моща, обсяг виробництва тощо),
місце провадженно планованоїдімьності)

2. Суб'єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю

«АСТРА». Код ЄДРПС!f 21394227.
Україна, 15200. Чернігівсько обл. м. Сновськ.

вул. Незалежності. з. тел.: (04654) 21459
(повне наиме..ування ,оридичноі особи, код згідно 3 ЕДРfЮУ а6о

nровмще, ім'• та no 6m.коеі фі""'ноі особи - nідприс:мця, ідемтиф,мцjіі·
ний код а6о CopiR та номер паспорта (длR фі:!>ІЧних осіб, Rtd че~ свої ре
Ліrіі"tні переконання аідмовnяютьс.я від nрийняття реєстр1ційного номера
обnіковоі мрт"" платним Под6П<ІІІ та офіційно nоеі_,,и про це відпо
відному контропоооочому органу І Мо<с>Тh відмітку в nю,ор1і), місцt'3Нахо
дження юрмдичноі особи або місце провадження д,мьності фі1Мчноі~
6м - nідnрм<мцо (nowroeмii індеt«,, адреса), контактний ном,р теnефо/<у}

З. Уповноважений орган, який забезпечує прове
дення громадського обговорення

департамент агропромислового розвитку,
еколог11 та природних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрац,;; 14000. м. Чернігів.
проспект Миру, 14.

Електронна пошта: dapr_post@cg.gov.ua
Ганжа Валентина Юріівна. Тел. +38 (0462177-44-88
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходжен-

ня, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про проваджен
ня планованої діяльності та орган, який розглядати
ме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт. що ви
дається Державною архітектурно- будівельною
інспекцією України відповідно до Законv України
«Про регулювання містобудівної діяльності». що
знаходиться за адресою: 01133. м. Київ. бульвар
Лесі Українки. 26. Телефон (0441291-69-04.

(вид рішення про провадження планованої діяльності,
орган, уповноважений иоrо видавати, нормативний доку
мент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не біЛьше 35 робо
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншоїдодаткової інформації, визначеної
суб'єктом господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.

ІJротяrоN.,. усього .•строку Гpj:jl'>\МCRKO['J) ~

рення громадськість має право подавати будь-які за
уваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх обrрунту
вання. Зауваження та пропозиції можуть подаватися
в письмовій формі (у тому числі в електронному ви
гляді) та усно під час громадських слухань із внесен
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
20 грудня 2018 рок:у об 11 годині в актовому

золі Сновської міської ради за адресою: Чернігів
ська обл" м. Сновськ. вул. Незалежності. 19

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адре<у проведення громад
ських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або упо
вноважений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент агропромислового оозвитку.
еколог,~ та природних ресурdв Чернігівської об
ласної державної адмінісmрац,ї: 14000. м. Чернігів.
проспект Миру, 14.

Електронна пошта: dapr_post@cg.gov.ua
Ганжа Валентина Юо11вна. Тел. +зв (0462177-44-88
(зазначити найменування органу, місцезнаходжения, но-

мер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або упо
вноважений територіальний орган, до якого нада
ІОJЬСА.зауваж,шня і. провозицй, та строки надання

зауважень і пропозицій
Департамент агропромислового розвитку,

екдлогії та природних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 14.

Електронна пошта: dapr_post@cg.gov.ua
Ганжа Валентина Юр11вна. Тел. +38 (0462} 77-44-88
(зазначити найменування органу, поштову та електронну

адре<у, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом

усього строку громадського обговорення, зазначено
го в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова
ної діяльності

Звіт з оцінки впливу но довкілля планованої ді
яльності на 125 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад
ськості)

(зазначити іншу екологічну інформашю, 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 ого
лошення), а також час, із якого громадськість .може
ознайомитися з ними

ТОВ «АСТРА» за адресою: Чернігівська OPIJI,
м. Сновськ. вул. Незалежності. з.

Телефон (04654121459. Дата - з зо листопа
да 2018 року.

Сновська міська рада за адресою: Чернігівська
обл" м. Сновськ. вул. Банкова. 5. Телефон (046541
21770. Дата - з зо листопада 201в року.

(найменування підприємства, установи, органівації, міс
цезнаходженНА, дата, з якої громадськість може ознайомити

-..СЯ . .J до~нrам,,, кошактна особа)



.J

впог ГАЗЕТИ: promingazeta.blogspot.com

ЗО листопада 2018 року
ціна договірна N048 (10 222)

-- --- -~ _ПОСТ~!f~ВА

Вибори Президента
відбудуться 31 березня

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення ви
борів Президента України на неділю, 31 березня 2019 року.

За дане рішення проголосували 298 народних депутатів.
Проект шє] постанови був внесений головою ВР Андрієм Па
рубієм. Мотивація не складна і звучала ось так: «Щоб зняти
будь-які запитання та домисли щодо проведення виборів
Президента Украіни»,• ПРИЗНАЧЕННЯ

Олександр Мисник -
uвовни гелева

облдержадміністрації

- ,голова оператив
ного штаб

НА ЧАСІ

Уже асІ мІстwни тв сІпа.чnнм пова позиція зробити ВС
наwої території nочупм І дІ- мінімально помітним для І ""-.~ · ~ все розуміють і паніч•
анапмс• про ааnроааД)Кенн• Із цивільного населення. МІсwсмй roll088 Опек- но себе не поводять.
28 пмстоnада на 30 днІв ре•м- Петро Порошенко також санао M8JUl8Alo08. Із магазинів продукnt



----------Про 611аrоустрій і комфорт
ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ ДО ВЛАДИ

На запитання депутата міської ради
IV, V скликань Г.1.Ісаченко, які були опри
люднені в районній газеті «Промінь» від 23
листопада 2018 р., Сновська міська рада
надала відповіді:

1. Колодязі, які розташовані по вулиці
Лермонтова у Сновську, на балансі міської
ради не знаходяться. Отже, ремонтувати,
чистити та утримувати іх в належному стані
за кошти міського бюджету не маємо права.
Щоб не допустити трагічної ситуації, зазна
чене питання буде вивчено, і комунальному
підприємству «Щорська ЖЕД» буде доручено
іх ліквідувати, у разі якщо вони не використо
вуються і несуть загрозу життю громадян.

2. На ваше запитання до влади, яке було
опубліковано в газеті «Промінь» 23 листопада

2018 року, юридичний відділ Сновської місь
кої ради повідомляє, що дев'ятою сесією сьо
мого скликання Сновської міської ради від
13.07.2017прийнято рішення №13-9/VІІІ «Про
затвердження Порядку виявлення, взяття на
облік, збереження та використання безхазяй
ного нерухомого майна та відумерлоі спад
щини на території Сновської міської ради»
та створено відповідну комісію. Аби визнати
спадщину відумерлою, потрібно пройти від
повідно закону певну процедуру, яка по часу
займає близько півтора року.

З липня 2017 року комісією проводиться
обстеження житлових будинків на території
Сновської міської ради, які можуть бути ви
знані як вїдумерла спадщина та безхазяйне
майно. Перші результати цієї роботи були ви-

несені на сесію 29 листопада 2018 року.
З. Адміністрацією міської ради порушено

клопотання перед керівництвом Коржівсько
го ринку щодо торгівлі молокопродуктами з
порушенням санітарних норм. Питання вирі
шується.

Міський голова Олександр Медведьов

Від редакції. Ситуацію з продажем мо
локопродуктів на Коржівському ринку ми
попросили прокоментувати завідуючу ла
бораторією ветеринарно-санітарної екс
пертизи ринку Тетяну ЛОПАТІНУ: «Нашою
службою постійно проводиться перевірка
домашньої молочної продукції та ведеть
ся роз'яснювальна робота серед тих, хто її
продає. Ми постійно рекомендуємо пере
йти продавцям до молочного павільйону або
торгувати зі столів у торгових рядах молоч
ним, а не з землі. Проте у неділю не висів-

чає місць бажаючим продати молоко, сир та
сметану. Ми неодноразово зверталися до
адміністрації ринку, і вони обіцяли встано
вити додаткові столи. Наразі відбулася зміна
керівництва ринку.

Існує ще одна проблема з порушення са
нітарних норм на ринку. Влітку під розписку
всі продавці були попереджені про заборону
продажу молока у пластикових пляшках. Про
те люди продовжують приносити на ринок на
продаж молоко в них, мовляв, так просять
покупці.

Шановні земляки! Попит породжує
пропозицію: якщо ви не відмовитеся купу
вати молоко в пластикових пляшках, ми не
зможемо навести відповідний санітарний
стан на ринку. Купуючи домашнє молоко не
в скляних банках, ви ризикуєте заразитися
інфекційними хворобами. Адже чи впевнені
ви, що ті пляшки підібрали не на смітнику?»

(дата офіційного опубпікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (автоматично генерується програмними засобами веден
ня Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)

_№201.8926..179.6
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла

нованої 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, за
значеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськос
ті до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП за адресою:

вул. ЗО років Перемоги, 34, м.Сновськ Чернігівської області.
Площа ділянки - О, 1757 га перебуває у власності ТОВ

-Астра-.
АЗС існуюча та впорядкована. АЗС розрахована на 250

заправок двома марками бензину А-92, А-95 та дизельним
пальним. Проектуючий АГЗП розрахований на 1 ОО заправок на
добу СВГ (скрапленим вуглеводневим газом), (пропан-бутан).

Зберігання палива передбачено в 4-х підземних двох
стінних металевих резервуарах загальним об'ємом 60м3 - для
бензину і дизпалива.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла
нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності).

2. Суб'єкт господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРА» .

Код ЄДРПОУ - 21394227. Україна, 15200, Чернігівська обл.,
м.Сновськ, вул.Незалежності, З, тел.(04654) 21459.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз

вище, 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 обліко
вої картки платника податків та офщійно повідомили про це відповщному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження
юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи • під
присмця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського обговорення. Департамент агропромислового

розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації. 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 14. Електронна пошта: dapr_post@cg.gov.ua.Гaнжa Ва
лентина Юріївна. Тел. +38 (0462) 77-44-88.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, но
мер телефону та контактна особа).

4. Процедура прийняття рішення про провадження плано
ваної діяльності та орган, який розглядатиме результати оцін
ки впливу на довкілля.

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається
Державною архітектурно- будівельною інспекцією України
відповідно до Закону Украіни «Про регулювання містобудівної
діяльності», що знаходиться за адресою: 01133, м.Киів, буль
вар Лесі Українки, 26. Телефон (044) 291-69-04.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноваже
ний його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу).

5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформа
цію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робо
чих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з мо
менту офіційного опублікування цього оголошення (зазнача
ється у назві оголошення) та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфор
мації, визначеної суб'єктом господарювання, що передаєть
ся для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або про
позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обгрунтування. Зауваження та пропозиції мо
жуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електро
нному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесен
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 20 грудня 2018
року об 11 годині в актовому залі Сновської міської ради за
адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул.Незалежності, 19.

(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 те
риторіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо плано
ваної діяльності. Департамент агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів Чернігівської обласної дер
жавної адміністрації. 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14.
Електронна пошта: dapr_post@cg.gov.ua. Ганжа Валентина
Юріївна. Тел. +38 (0462) 77-44-88.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер теле
фону та контактну особу).

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, до якого надаються зауваження і про
позиції, та строки надання зауважень і пропозицій.

Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної ад
міністрації. 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14. Електро
нна пошта: dapr_post@cg.gov.ua. Ганжа Валентина Юріївна.
Тел.+38(0462)П-44-88.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,
номер телефону та контактну особу).

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль
ності. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 125 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити 1ншу екологічну інформацію, що стосується планованої

діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до

вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщен
ня, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з
якого громадськість може ознайомитися з ними, ТОВ «АСТРА»
за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул.Незалежності,
З. Телефон (04654) 21459. дата - з ЗО листопада 2018 року.

Сновська міська рада за адресою: Чернігівська обл.,
м.Сновськ, вул. Банкова, 5. Телефон (04654) 21770. Дата - з
ЗО листопада 2018 року.

(найменування підприємства, установи, організаціі,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомити-
ся з документами, контактна особа) і



УКРАЇНА
Товариство з обмеженою відповідальністю

"АС ТР А"

І 5200 м. Сновськ, вул. Незалежності, З, Чернігівської області,
тел. бух. (04654) 2-31-91, тел./факс: (04654) 2-18-60, 2-18-65, e-mail: astral996@ukr.net

Код підприємства 21394227, податковий номер 213942225237, реєстраційне свідоцтво N!! 33785680
Р/рахунок 26005059993453 Р/рахунок 26009301101800 Р/рахунок 26002415066
МФО 353586 МФО 353553 МФО 380805
ПАТ КБ «Приватбанк» Ф-я ЧОУ ПАТ «Ощадбанк» ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

«ЗО» листопада 2018 р. м. Сновськ

АКТ№3

Про розміщення Звіту з оцінки впливу на довкілля
та оголошення про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для
підтвердження факту та дати розміщення або оприлюднення ТОВ «Астра» «Звіту
з оцінки впливу на довкілля» та «Оголошення про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля» нами у складі: виконавчого
директора ТОВ «Астра» Приходька П.С., комерційного директора ТОВ «Астра»
Чегринець П.В., інженера з охорони праці ТОВ «Астра» Приходька С.Г.
проведено 30.11.2018 року розміщення з фотофіксацією в приміщенні ТОВ
«Астра» «Звіту з оцінки впливу на довкілля» та «Оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля» «Реконструкція АЗС
з влаштуванням АГЗП за адресою: вул. 30 років Перемоги, 34 м. Сновськ
Чернігівської області».

П. С.Приходько

П.В. Чегринець

С.Г .Приходько





УКРАЇНА
Товариство з обмеженою відповідальністю

"АС ТР А"

15200 м. Сновськ, вул. Незалежності, 3, Чернігівської області,
тел. бух. (04654) 2-31-91, тел.Іфакс: (04654) 2-18-60, 2-18-65, e-mail: astral 996@ukr.net

Код підприємства 21394227, податковий номер 213942225237, реєстраційне свідоцтво .№ 33785680
Р/рахунок 26005059993453 Р/рахунок 26009301101800 Р/рахунок 26002415066
МФО 353586 МФО 353553 МФО 380805
ПАТ КБ «Приватбанк» Ф-я ЧОУ ПАТ «Ощадбанк» ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

«ЗО» листопада 2018 р. м. Сновськ

АКТ№4

Про розміщення Звіту з оцінки впливу на довкілля
та оголошення про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» для
підтвердження факту та дати розміщення або оприлюднення ТОВ «Астра» «Звіту
з оцінки впливу на довкілля» та «Оголошення про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля» нами у складі: міського голови
Сновської міської ради Медведьова О.О., виконавчого директора ТОВ «Астра»
Приходька П.С., комерційного директора ТОВ «Астра» Чегринець П.В. проведено
30.11.2018 року розміщення з фотофіксацією в приміщенні Сновської міської
ради «Звіту з оцінки впливу на довкілля» та . «Оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля» «Реконструкція АЗС
з влаштува. АГЗП за адресою: вул. JO років Перемоги, 34 м. Сновськ
Чернігівськвї.
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УКРАЇНА
ФОП Козир О.І., м.Черніrів, вyn.1-ro Травня,205 «А»

Кваліфікаційний сертифікат архітектора
Козир Олександр Іванович

Серія АА №003243 від 13.07.2016р

Замовник: Виконавчий комітет Сновської міської ради
Сновського району Черніrівської області

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛ ТЕРИТОРІЇ
Земельної ділянки, площею 0,1757 га для реконструкції АЗС

з влаштуванням АГЗП за адресою:
вул.ЗО років Перемоги, 34, м.Сновськ, Чернігівської області

Том 1
Загальна пояснювальна записка

001-02-012-118-ПЗ-ДТП

Виконавець: ФОП Козир О.І.

О.І.Козир
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Схема розміщення земельної діпянкu у
n11ану6а11ьніu cmpyкmypi м.Сно6ськ

Пн

Пд

~мо~ні nознnчення D Содuбна забудо&а ~ Tepumop,я оздоро&чо20
nрuзначення

д,м,нко, но .-у D ЗенпІ D Зелені иа,аdженняро1ро511яrmь,я опьс~.ко2осnоёІорс~.ко20 302Q/ІЬНО20
дtmoni.нuU nпан nрuзночення корuсmу&онн•п Вuробнuчо ,абуdо&а в Tepumopiя кпаdо&uща

+ан.., -
сон.іmарно-,ахuсноі Tepumop1JІJ
30HU ~mpaнcnopnжo't' ~ Tepumop,я копекmu&нuхінфрасmрукmурu mo iнclu~1dyn11ьнux

соді&

Зе"еnьна ділянка. на яку розрqбляєmься деmальнuіJ план

Гронаdс.ка ,абуdо&а

ТepumopiA ін•енерної
інфросmрукmурu

Tepumopiя конунаnьнuх
об'єкті&

Mt*i І)і"янкu.на яку
розроб11яєm~.ся
clemonьнuU nпан

ПОГОДЖЕНО:

МіськuіJ гопо~а 11.[но6ськ

За6іду~очuu сектором 11ісmобуду6ання
ma apximeкmypu [но6ської Рдд

Начапьнuк 6іддіпу земеnьнuх 6ідносuн
то агроnро"uсло6ого роз6umку
Сно6ської "'ської радu

О.О.Мед6едьоС

МІ Шtмо

BB.Heд6izn

001-02-ОІl-18-ДТП
Не*і насе11еноzо
nункmу

ДNаІІf,НU4Ї fUIOH ,e~Of}II Jf!М,-.Ж,( 4і1tІІЧІЩ tfA.1:Мf'IO' 0. 1151 1(1 q,.,,
/JНO"ClttpfJKЦU І.З( І aAoil/frN}l4нн,.,., Аf3Л '10 Ocfp«-!7W ~fJ" ЗО рОІt,6

Мf)~l"IOIU. 3'. "'сно&••k.. Чtpнl""-wto( о6мпw.

6
{к1ІЮ po~~№tlf ,~,_..,•ноі d1А11н,1,1 IJ

IJAQ~OllftHІU nt!pІ,JtU!'llJPi ,Ю(МІ/<1010

'"'"'"'У
Ф~П Коюр 01.

Ф~HO(ft
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План існуючого 6uкорuсmання mepumopiї,
суміщенuu з оnорнuм планом.

Схема існуючuх nлану6альнuх обмежень.
М 1:500

ЕксnnікоціR будuнкіе , с1оруд

і°"ер но
••••

Пс&.рхо-1 Пnoutc
k• за~о6t..к'

Б<jа.&АО АЗК , n~нКІІОн ctpk"4lo OM"'JlCll'J&aнн•
е..]. 1& "О OQ(Cn~,&

На~с нсд ПРК
--- ----ПІ't( (na,ulk-poldo&cn,.., колонка) P'll 7 wм.

----.---..--8' іІо. ••~ р,зер!,І<ІРU

Інфор,tац,і,но. (fllfМI

УМОВНІ ПОЗНд ЧЕННЯ·

Існуючі бydi6nl і cnopydu

Не11а dіnянкu АЗК

Об'єкmu, що nid1яzaюmь демонmа11у
(depe6a, наземні , підземні cnopyдul

Наnрян руху mpaнcnopmy

Мощення бетонною nnumкoю "ФЕН" mun 1

Пnоща noc16y баzоmорічнuк mpo6.

Нежа саніmорно-захuсної зонu АЗС

Площо земельної ді11янкu
0,1751 2а
Kaдacmpo6uu номер
7425810100:03:014:0008

001-02-012-18-Д ТП

Cucmtнa 11:'0opauнan

Cutm~нo &uco,r,

ск 2000

БалmіUська

Пор,з ptllt.C:фy ~opu:aoиmo11aнu ЧІрtЗ O.St1.

Рішення Снобської міської радu №19-19/VІІ 6ід 23.ОЗ.2018р.
"Про надання доз6011у на розроб11ення деmа11ьно20 n11ану
піершпорії"

4~люlNJЩJU МQН 18#(}Wl/O()•f JtffeІІЬttO,. ЙAMft(U, f1110fllЄW1 0, 1151 ~ ~1111
/НКОkаЮМКІЙ AJC J 4Mfllm!J4a~NII.Н АГЗfl JO сrфмо., ~,t Jtt pk,6

мр~НNU. З'. м.Сн~(u, Ч~рні~СОІ(fn· о5м(ІІW.

2 І 6

flмLн 1rNJ!if'IOZO еwtорШ:ІІІОННА ,,,tp,JffIOpH
l'y,,tlltl81UJ ) ОІЮрНІ!Н nA:JJ,oOH Н 1.500 Фап ко,щ, 01.

Форна/JІ
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Пн

ac:JrV.7J
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•111 J.f

о ,,21.16
;

Пд

Проекmнuu план.
Пnан чер6онuх лініu.
Схема npoeкmнux nnану6альнuх о5межень.
М 1:500

fксміка~і~ 5удuнк,е , споруд
І¼нtр"

МОНІ
Пc&tpro-, n••~.

!о. 106'jдо&. •'
Пp<t<h,ru

,21~;

f:

Сuс.rмма коораuноn

(U(lnf!MQ ~U(Ofl',

СК 2000

6алmіUсь•а

Порі~ p111ti.1~ 2орu1омmа.11янu "4tptЗ O.S..t.

11, « пг
\.. . ,,..,

JJ150

Пokaзнuku na nроекmнону nпану/ 6 неках зенепьної діпянкu/

noo. НoUt't~!-tч>t• Од. І(іль,:k:11111 Пр.н"081111iplj

'· Піюutа імоІ4.u .• 0,1757
2. n•.,.. ,о~удоеu ,. 0,025
з. П•а1110 nol:p,81"" ,. 0,11

І 111,ч. nроїюu ІІО ••udoнчuкu: ,. 0,1
,_yopu (еощенноr. .. 0,01.. Площо 0Jt11eнettt11 ,. 0.025.. Каоф "'°"" ,ouчww .. 24.. Кооф L.iOl!I O]fllfHl!HHR .. 20

АГЗП Ім,,,,.. , ноа,.,.... ре~арок Юн' І
б~Іr• АJК, ry«- «:16,сно" o6cllljlo6tpa,..,

1---1-eo.Ji__,e •• rзсо,~'6
НоІж но3 ПРК

ПРК (ncvJ6o-po,ilc8a,,..., 10•0.,.аІ РНП 2 .._

Вuд.-.,с&і ршр&уорu----
Інфор"ІО.ЦіL/мо см,ю
Наітн.._, 111,!<j (8Г , АЦ(Г

ОС ,ccnoilcpc"o-10i1j111N ,,;,,е В.І•І-15

ОС дооtо&Х ,,•• ,1 ЕН'1"'1'К\ІРСІ"6К• !ЮТК-З
1't~ljQP·""'°""ч,paч-..,.,..,..,~,,..,е v,1~,,i10

D
--(3
D
EJ-D

...i::::=:i

36,0

~МОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

,.....•--,>--
існ~

Існу,очі 6уді~nі , cnopyдu

---- - __.___.,_ _. _

Ме•а д1nЯHkU АЗК

06·єxmu. що nідnяzаюmь денонmа•у
(дере6а, назенн, і nідзенні cnopyдu)

Наnрян руху mpaнrnopmy

Пnоща noci6y 6azomopiчнux mpa6

Mell(Q caн1mapHG-3QXU(HOЇ )OHU АЗ(

Мощення 6еmонною nnumкoю "ФЕМ" mun 1

'opu1~1i.ll! NІО· .1ХІ~" ~а 'fflltitOІ о.а сн~,~.,.01 6~~!&-'11 on.-.moptw:01
:)c,.;pu "а <ptC/!~1-" _( бкоJОt- 6 ме.рах
31Jtot1~1..t11'10•"'1 c:ti~J o5rзdнarJ z 3poam~~a.ttJ
(-u кс<о!Р>6 '"'"""'" •••J~<oц,u 6 ia~yc, - SO • е,д ~'ЗГ у CIC!no6oa"°'11, oS 11!і С!Б" В Z.5-IJ.2C01

•r !J)OIIO(fl\0-4Q14111'•• 1tOf~,,c "ltpt360.U':.t ) ~tOtІa W:pUІJІl(0""!J, npo:-.: "f,I( JCiJ',,1:<Q.ttU .10eu..t.l i~u Ю(І.І1'С.Щ/U 11CkOH t-З
~с:-.у Мf Htl-i-ilt 0,1S lit_. о5о ~ІІІt.Щ:Нt..\J IMWl.:lf "":llttp,aroм, 11,О ~(І'ІОЧО( 1pOk#MtWНI l.J.ll t •01100,-. J eur::1a1щ L,zo
е-у

5.'ІО( АГЗn c&-ocJm!.tlll npc6tlr~CІE!tGМI 0,20,0.ІЗІІ t.к.с-юе -і : '.S .•.•

001-02-012-18-Д ТП
ДemaAWІUU ІМQЧ ~риІІІQІJ4і ,t't'ft,w,hoЇ di/tJlm(J/, п11.1шєю О, 1151 ~а t1.-11
P,KO~~f(ЦU' АЗС J гAQIUfn(,/&l~нltН А.ГJ(! ,а аф«w, &}11 JfJ рм,{J

М!J}ениц з,. н(но&•к. ~~w<oi' об~r..

З І 6

•ап І<о,ир 01.
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Ба11-nІUс"ка.

Пор11 реІ"ьfфІJ zopu:Joн111a.11~мu черu О 5"
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• •І2е79''
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В ІlНСВЛЕНhЯ
(РЕКУЛЬТИВАЦІЯJ ГЮР~ЕНИ~ ЗЕМЕЛЬ.

\
\
\

•272~'лг ,;
І

Пн

Пд

/

~ Проектні горuзонmат
L_!_J
[,i.ii~ І Чорні горuзонmапі

Схема інженерно'і піёаошобкц mepumopїi
та 6ерmuкапьного nпану6ання

М 1:500
[К(МІКОЦі~ буі!uн,,& І сnоруд

Нонtр на

"""
Поеtр,0-1 п"щ.

Іі<•• ю~u.•' ПpШ'imrU

10

И311 ІноФ,~•• , ••~,.,.... рещ,6уорс• ,с.' І

Б,,а,1" АЗІ(, ''JI'•- ар&,снс,о о6<АІJzо&ІJ&онч•
~,& mo "'"'" І
~,&і< наі ПРІ(

ІІРК (оо,~о-ро,іоІо.,..о ссІІО,-аІ РНП 2 •

6,oam,olli ~•ир!ущ,,

Інфар,..ц;,;,о '"" ••---- -На,юон..,, 111.!у (Вf , АЦ(f
----

0( zocnoiop,•• o-noбy•ol<Jx cmd 8iol•l-t5

ОС іо,цо&,х сс><,І Ен'І"арКgранІ!<ІО 'ЮТК-3
fJе\іВі:,о~~нсійіnv~~оч 1чu•tмuiocia,,o&:X
cmo,i& \І;,11н1

npoe,•

.•.....

':!МОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ.

Існуючі 5yдi&ni і 1nopyдu

t1e*a діпянкu АЗК

05"єкmu, що nідпяга111mь денон111а11у
(дере6а. назенні I nідзенні 1nopyдul

Наnрян руху mpaнcnopmy

Мощення беmонноІО nnumxoю "ФЕН" mun 1

Ппоща noci6y богаmорічнuх mpa&.

Не•а 1аніmарно-захu1ної зонu

001-02-012-18-Д ТП
С.о nоча1111<у &uконання осно&н,х з~н~.нuх робіm no &ерmuкапьнон~ nrану&анн~о нeo6xiihto &uxo,omu

знмmя родю-.ого wapy rpyнmy на гпuоону О,15н згідно І\u1но&ку ін•е1-ерно-геоnогічіого з&і~у.
РодючuіІ wap мІ\uнен бymu знRmuu. як npa&uno, & xopowo,y 1mан.

/lpJ зня11mі, скпаду&анні ma збtр1ганн1 родuчого wapy гр~нmу no&11tнi npuuнomu1я зоходu. .цо
&uкnioчounь nог1р11ення uого яко1mеu (311,шу&ання з ni~anuлaючuнu nородонu, зо6р~днення рідuнанu або
наmер,апонu ma ~.І. а maкoJr заnобігання рознu&у І'ІО &uд~І\окнu з,схподо&аного родючого wopy rpyнmy,

D
[І]

ЧерІІоні l\iiJмimкu
Чорні l\iiJмfmкu

yxun між nepenoннuмu mочкамu
І\ііІсmань між mочкамu

Д~r,юІІІ,.НW п.юн Nf}4JJft0f)II J~ІМ.ноt' dllf-«:11, n.t0111N О, 1151 zo. ~ІІІf
реко~,сц/,' АЗС J !Aat./ffНJ&Jчн11н А.ГЗП ю 116p«ot1 6'j,t 10 рок~

ne,,>enol'U, 34. и (нotkь1t, Чtр,ІfІИJо,коі о6Аас•

, І 6

(Xtlfa 11111tене-11ної n/Ctomo&w 1repuffIOP1i·
lltO~Olt~rIOIO nlfaН4J4ll.ННft Н lSOO

ФСПІ(о~Оl
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, -І .J кабепі ~пекmрuчні
~- ---~j n1іІземн1

Пн

Пд

+ ,:,.,
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\

в каіSепі зІІ'язку

~
..каншпзшпя

_ noliymolla

..с==J.канапізація
-с::::JаощоІІа

Схема інженернцх мереж
М 1:500

Ексnпіка~іR 6удuнкі~ і сnоруд

По!Іt?••-, І!оощо
1ж" І<біjдо&J."'

АГ311 І"оду,І. , ,.,а,....,. Р"•~У•?•• 1См' І
Б!jІІ~•• АЗІ( , "'JІ'І'"°" <t;,б,смо,о o6""J'a616c•••
&o,J,,& о,о •aca•up І

~.&к •• а ПР1<t---+-- ----
rPK Ім,ІАІ,-ра,доеа,... "'""'·' РНП 2 •
В.кІа·кс~ р,ир&ущ,J

6 i lнф!Jfil't0.t.iii1ta anena
, Маjда•чu• 31111&!/ (ВГ , АЦ(Г
1--

8 ОС zccnc3щ><,..•-noi!l"'6u• ,_,е Вtot,:-t5
9 ОС ~оІс, ,,.,..е Енор.,..,кр;uоІік• ~ТХ-3
- • Po,oi8,jop-<0<•••••••••.•.,.••• Jir-a.i.li&ni
,о І (ІІ'О,11 v~1°"'

і

36,0 ~""'

':ІНОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ·

Існуюч1 буді&nі 1 cnopyдu

МеІІ(а д1nянкu АЗК

Об'єкmu, що nідпяzаюmь демонmа11у
(дере6а. наземні і підземні cnopyдu)

Наnрян руху mpaнcnopmy

Мощення беmонно111 nnumкoio ·ФЕМ" mun 1

Пnоща noc1&y баzаmорічнuх mpa6

МеІІ(а сан1111арно-захU<ної зонu

001-02-012-18-ДТП
Деr,юІN,,~/N МОЧ ,-epulffP()Jf ~ІfЬ,40/ ЙІІІІНІ(U, fllI08e,tl 0, 175] ІО 41111
{JrКO~ll/Jlt АЗС , г11alilWНj&JH11ffH А.Г3!1 30 (J~«ot, °'JІІ 30 po,(jf

ntprnнu. 34. ,-,.(но4о,к, Черн,.М,СьА"оі o&.arr,,i.

5 І 6

ФОІІ Ко,ир ОІ.
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2(1 Схема
••••J,

·tz1• • .••.,

•••,,,.п

УМОВНІ ПОЗНА ЧЕННR:

....•.
~

І
nерехідно-w6uдкісна смуга/

D

D
О:]-D
~

Існуючі будібnі I cnopyдu

----(3 Межа діnянкu АЗК

Об'єкmu, що niдnяzaiomь демонmа•у
(дере6а, наземні і підземні cnopyдu)

Напрям руху mpaнcnopmy

• І І Іораанізоцп руху mpaнcnopmy ma пішохобіб
М 1:1000

\
\
\
\
\
\
\

Ексnпікnція оудuнкі6 і сnоруд

Номер на
nnaнi Наіінену6ання Поберхо-, Площа

бісmь забудо6u, м2 Прuніmкu

АГЗП Інодуnь з надзеннuм резер6уарон 10м1 І
Буді6nя АЗК з nункmон сер6існоzо обсnуzо6у6оння
6одії6 ma naca•upi6

Hn6ic над ПРК---t-- ------- ------.,r-
ПРК (nоnu6о-розда6аnьна колонка) РМП 2 wm.

Вuдаmко6і резер6уарu

2

3

4

~

. Інфорнаціііна cmena

7 Маііданчuк зnu6y СВГ з АЦСГ

~ 0( zocnoдapcькo-noбymo6ux сmокі6 ~otal-1.5

9 ОС дощо6uх сmокі6 Енерzоресурсін6есm УОТК-3
- · Резер--Вуар-накоnu-чу~оч очuщенuх оо~х,о r,;o V• ,о,'

~---

Q

36,0

npoeкm

існуюч.

існуюч.

існуюч

існуюч.

існуюч.

npoeкm.

npoexm.

існуюч.

існуюч

Мощення бетонною nnumкoю "ФЕН" mun 1

Площа noci6y баzаmорічнuх mpa6.

Межа саніmарно-захuсної зонu

Поnеречнuіі профіль 6уn.ЗО рокі6 Перемоzu

ноnрянкu руху аеmоmронсnорІПу

наnрянкu руху niwoxoдie

001-02-012-18-Д ТП
Детальний план території земельної аілянки, площею 0,1757 га dля
реконструкu,ї АЗС з блаштубанням АГЗП за адресов. бул.ЗО poкifJ

Поdп. JДатаІ переноеи, 34, н.Снобськ, Чернігібєько) області.

Стааия І Лист І Листоб

6 6

Схена ореонізаиії руху транспорту та
пішоходіб Н 1.1000 ФОП Козир О.І.
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