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ПОВЦОМЛЕННЯ
про плановану дiяльнiсть, яка пилягас оцiнцi впливу на довкiлля

приватне пiдприемство <<ЮРИJ[ичнА ФIрмА <<НIБIРАl>

, Код €ДРПоУ 34394516
(пoвнeнafu,IerryBaнняюpидичнoToсoби,кoд@iзвищe,iм'ятапюбaтькoвiфiзичнoToсoби-

пiдприемця, ЦеrгиqiкацiйнIй код або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi

переконашш вiдмовллйься вiд прийняття реьстраuiйшоiо "or"pu 
облiковот картки IIлатпика податкiв та офiцiйно

повИомилИ про це 
"iдоо"iднЬ.у 

кошIроJIюЮчому органУ i мають вiдмiтку у паспортi)

iнфорцуе про Hmпip проваdumu плановану liяllbHicmb mа оцiнltу it BrutaBy на doqkiruш,

1.Iнформацiя про суб' сrсга го сподарювання

(мiсцезнаходженIuI юридичноТ особи або мiсце провадження дiяльностi фiзичноi особи - пiд;rрисмця (поt,iтOвиl,

iндекс, адреса), контакгний номер телефоrту)

2. Планована дiяльнiсть, iЦ характеристика, технiчIIi альтернативп,

Планована дiяльнiсть, ifi характеристика,

mа

-2

Технiчна альтернатива 1.
1

{J

dвосmороннiл,tu ПРК.

00



^лепl/цl
резервуарi об'емол,t 5.0 м3. Заправtу авmомобiлiв СВГ переdбачено оdною ПРК dлЯ СВГ.

Технiчна альтернатпва 2.
Технiчною шпьmернаmuвою 2 моuсе буmu буdiвнuцmво ДЗК з анаltоziчнulw облаdнанням в

комruпексi з пidземнulu розмiulенняu резервуарiв dля зберizання паlluва.

3. Мiсце провадження планованоi дiяльностi, територiальнi альтернативи.

Мiсце провадженпя планованоi дiяльностi: територiальна альтернатива 1.

Дiлянка, dе переdбачено буdiвнuцmво авmозаправноzо комплексу знахоdumьсЯ за

аdресою: вул. Кuuлuнська, 2 в с.Боляt ча Коросmенськоzо району ЖumомuоськоI обласmi.

Терumорiалпьно проекmованuй ДЗК розmаuлованuй за месюаtчtu населеноzо пункm|, поруч з

ulляхоlп значення 7 KuiB - KoBeIl,
якuu

mа еконол,tiчно dоцiльнuм dля ыtacHuKiB ДЗК.

dан

22

mа uшьовому пDuзначенню diлянкu. номеDплану
1 824484002 :04:00 1 :000 1.

вidноuленню dо забчdовu, вid АЗК ,|о

найблuасчоt uсumловоi забуdовu сmановumь понаd 250 лt.

Мiсце провадже*"" rrлаrrованоi дiяльпо cTi : територiальна альтер нат laв'a 2.

4. Соцiально-економiчний вплив планованоi дiяльностi

icmopit i кульmурu.
С,

l\l

сан

lix

lчLl

ноDмаmuвrc.

5. Загальнi технiчнi характеристики, у тому числi параметри 
",,,",6gдпr)i

дiяльностi (поryжнiсть, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
2

розd авальнtuлu колоttкалаu (II Р К).

l

ою
mа

авmом.обiпьнllм конmпопьн(]



планl.
1 () л,t3

очuсцl

- Bid

переdбачено Bid 0вох паэюеuснuх резервуарiв.
Транспорmне заб езпечення - з аtзd заб езпечvеmься з вvл. KuuluHcbqa,

йлькiсmь mшuчасовtпс авmосmоянок Dля авmомобiлiв - 2б шm., кiлькiсmь muмчасовtlх

авmосmоянок dля авtпомобiлiв TIR- ]7 шm.

Кiлькiсmь сmворенtж робочшс лtiсць на об'екmi - I 3,

б. Екологiчнi та iншi обмеження планованоiдiялыlостi за альтернативами:

щодо технiчноi альтернативи 1:

прu прбваdэюеннi rulaHo^ot dirulb\ocmi необхidнши факmором с:

сmацi он apHllx 0 сrcер ел :

- dimршuання dозволеншс piBHiB eKBiBmteHmHozo mа MaKculvtaltbHozo рiВНя ЗВУКОВОZО muСКУ В

проце ci веdення diяльносmi :

mа uсummя населення:
в

якl u llJvlu
lз

вJйlсmу хit,tiчнtм i б, оZlчнlм речовul! в

l
10. 9м

mа

MiH oxoDoHu 'я YKpaiHu ] 9.0б. ] 99б ]Ф173.

]1
МоЗ Bid 17,.03.2()1 I р 145, ванu]vl у ll1l

мlсць)) u]vtu наказом
05.04,2011 р. за JФ457/19195,I.

2019
11J. J.

щодо технiчноi альтернативи 2:

Анаltоziчно mехнiчнiй альmернаmuвi l

щодо територiальноi аJIьтернативи l :

щодо територiальноi аJIьтернативи 2:

mа

об

з ацiкавл енuлlu ор еан iз ацiяtпtu.

7. Необхйна еколого-iнясенерна пцготовка i захист територii за альтернативами:

щодо технiчноi аJIьтернативи 1,:

пере d б ач ен i н асmупнi захоdu :

- влашmування насuпу Фунmу на diл,LцlЙ_

Заzаlльна ruлоtца diлянкu буё!ýнuцmва сmановumь З,224б zа, diлянка пря,uОкУmНОi dlo?Mu В

YKpaiHu Bid 27.06.200б р., ]Ф309.

з у, -уваннялм особлuвосmей diлянкu розлцiulення об'екmv dша йоzо буdiвнuцmва



_ о блашmування об, екmу шmучною Jу|ерфtсею блuс кавков id в о dу :

- влаuлmування пid'iзнuх uаlяхiв do майdанчuка буdiвнuцmва:
за

оснацення об'екmу;
- пid'еdнання об'екmу dо iснwчtм iнэlсенернuх мереэtс:

об'екmа.

щодо технiчrrоi альтернатпви 2:

Днаllоziчнi mехнiчнiй альmерн amuBi I

щодо територiальноi альтернативи 1 :

Терumорiя прudаmна dля розлtitцення mа ексmуаmацii ДЗК,

щодо територiальноi аJIьтернативи 2:

з ацiкавл е нuл,lu ор zанiз ацiмlu.

8. Сфера, д}керепа та види можпивого вплIrву на довкiлля:

щодо технiчноi альтернатпви 1:
iй. Змiнu ьлаmу mа ht iкооклiмаmу вн аСЛlС,"Кш вllлuв

бv d iBH uцmв а m а е ксru:г|. аmаuit о б, екmу н е в i d бу в аmшиv m ь с я,,

зd

- zеолоziчне cepedoBuule: вп,tuв вidсуmнiй:

fuпнlмсlльнuu:

об'екmу BidcymHi:

;i;u

кlм

об

mа

оцiню еmься, як прuйняmнuй :

_ навколuшне mехноzенне сереdовuu4е: вruшв вidсуmнiй;

щодо технiчноi альтернативи 2:

Аншtо еiчнi mехнiчнiй апьmернаmuвi ]

щодо територiальноi аJIьтернативи 1 :

li



щодо терпторiальноi аJIьтернативп 2 :

Не розаlяdаеmься. у зв'жtgl з muм, tцо diлянка перебувае в оренdному KopucmyBaHHi зziОttо

з аuiкавл енuлtu ореанiз ацiя.л,tu.

9. Належнiсть плановапоi дiяльностi до першоi чи другоi категорii видiв дiяльностi та

обrеrсгiв, якi моrкуть мати значний вплив на довкiлля та пiдлягають оцiнцi вплцву I|a

довкiллЯ (зазначиТи вЦповЦний гryнrСг i частину cTaTTi 3 Закону Украliни "Про оцiньу
впливу на довкiлля")

планова diяlльнiсmь налеэюumь do dруеоi kamezopit BudiB rutaHoBot diяtlьносmi mа об'екmirз,

якi моэ,rcуmь маmu значнuй вruшв на dовкiлля i пidляzаюmь оцiнui вruшву на dовкilLля, вidповidно

Do ч. 3, п. 4, абзац 2, сm. 3 Закону YKpaiHu <Про оцiнкч вшuвч на dовкiлля>.

10. Наявнiсть пiдстав для здйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля (в тому
чпслi наявнiстЬ значногО негатпвнОго трансКордоЕногО впливУ на довкiлля та перелiк

держав, довкiлля яких може зазнати зIIачного Еегативного транскордонного впливу
(зачеплепих дерэкав)

Пidсmавu ёпа зdiйсненlм оцiнtu mранскофонноzо вtuлuв.ч на dовкiлutя вidсуmнi.

11. Планований обсяг дослИrкень та piBeHb деталiзацii iнформацiЪ що пiдлягае
включенпю до звý з оцiнки впливу на довкiлля

Планованuй обсяе dослidлсень mа piBeHb dеmалiзацit iнфорллацit, u,!o пidляеа€ вlulЮчснНЮ rЦ

2. сm, u

оulнку на dовкiлля> пid 2059 - VIII Bid 23. 05.2017 rэ.

l

12. Процедура оцiнки вплпву на довкiлля та мохсливостi для участi в нiй громадськостi

Планована суб'ектом господарюванЕя дiяльнiсть може мати знач}Iий вплив на довкiлля i,

отже, пiдлягае оцiнцi впливУ на довкiп.тrя вiдповiдно до Закону Украiни "Про оцiнку впливу ita

довкiлJrя''. Оцiнка впливу на довкiлrrя - це процедурa що передбачае:

пiдготовку суб'ектом госrrодарювання звiту з оцiнки впJIиву на довкiлля;

проведоння цромадського обговоренЕя планованоi дiяльностi;

ана.тriз уповновд1коним органом звiту з оцiнки впливу на довкiлля, будь-якоТ додатковоi

iнформацii, 
"ny "4дu" 

суб'ект iо.rодuрова}пIя, а також iнформацii, отриманоi вiд громадськостi

пiд час цромадського обговореЕня, пiд час здiйснення процодури оцiнки ц)iшскордоЕЕоlю
впливу, iншоi iнформащii;

надаЕII5I уIIовновФкеним оргаIIом мотивованого висновку з оцiнки впливу на довкiлля, uiо

враховуе результати шrатliзу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

вр11(увilнЕя висновку з оцiнки впливу на довкiлля у рiшеннi про провадження плановаrlоi

дйльностi, зазЕаченого у пунктi 14 цього повiдомлення,

У висновКу з оцiнкИ впливУ на довкiл.тrя уповноважений оргшr, виходячи з оцiнки впливу }Ia

довкiлltя плаrrоваrrо| дьльностi, визначае допустимiсть чи обцрунтовуе недопустимiсть

провадження плаIlоваrrоi дiяльностi та визначае екологiчнi умови iT проваджеItня,

забороняеться розпоtIинати проваджешuI IIланованоi дiяльностi без оцiнки впливу IIа

довкiлля rЪ о"р"**rrя рiшення про провадження планованоi дiяльностi,

Прочелура оцiнки впJIиву на довкiлля передбачае право i можпивостi громадськостi д;rя

ylacTi у ,*й^"роцедурi, зокрема на стадii обгЬворення обсягу дослiджень та рiвня деталiзаrlii

iнформачii, що ,rИ*.uе 
"к.rоо"енню 

до звiry з оцi"* вIIливу на довкiпля, а також на отадii

розгJIяду уповновФкеним органом подшIого суб'ектом господарюванIlя звiту з оцiнки впливу IIа

довкiлля.

на стадii цромадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля протягом

щонайменше 25 робо""* днiв громадськоотi надаеться можливiсть надавати буль-якi зауважен[я



i пропозицii до звЦ з оцiнки впJIиву на довкiлля та планованоi дiяльностi, а також взяти участъ у
громадсьКи* 

"rry"Й*яrr. 
,ЩетаЛьнiше про процедуру громадського обговорення звiту з оцiнки

"rr*n"y 
на довкiлля буле повйомлено в оголошеннi про початок громадського обговорення,

тимчасово, на перiод дii та в можах територii караJIтину, встаЕовленого Кабiнетом

MiHicTpiB УкраrЪи . *"rЪо запобiгшrня поширенЕю на териJорiТ Украrни гостроТ респiраторноi
хворобЪ (CgVID_l9), спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, до повного його скаоувutння та

прйгом'З0 днiв з дш скасуваIIня карантину, громадськi слуханшI не проводяться i tte

призначаються на дати, що прйпадаrоr" 
"а 

цей перiод, про що зазначаеться в оголошеlлнi про

початок громадського обговорення звiry з оцiнки впливу на довкiлпя,

1з. Громадське обговорення обсяry дослiджень та рiвня деталiзацii iнформашii', ц|о

пiдлягае включеЕню до звiry з оцiнки вплпву на довкiлля

ПротягоМ 20 робочИх днiВ з днЯ оприJIюдНення цьоГо повiдоМлення на офiцiйному веб-

сайтi уповноважеЕого органу громадськiсть мае rrраво надати уповноваженому органу,

зазначеному у пунктi 15 цiогоrrо"йо*rraння, заувФкення i пропозицii до плtlнованоi дiяльностi,

обсягу до.rriд**ь та рiвня детаrriзаlii iнформацiТ, що пiдлягае вкJIюченню до звiту з оцiнки

вIIливу на довкiлlтtя

надшочи Taki зарахеннi i пропозицii, BkaясiTb реестрачiйний номер справи про ouiHky

впливУ на довкiЛл" планоВаноi дЙлЬностi в едЕrному peecTpi з оцiнки впливу на довкiллtя

(зазначений на першiй сторiнцi цього повiдомлення). Це значно спростить процес реестрацii та

розгляду Balrrиx заувtuкень i пропозицй.' У разi отриМаннlI такИх зауважеЕь i пропОзицiй громадоькоотi вони будугь розмiщенi в

единому p"."rpi з оцiнки впJIиву на довкiлля та переданi суб'екту господарювання (протягом

трьоХ рЬбо"""-л"iв з дня iх отримаrrня). Особи, Що надають зауваження i пропозицii, cBoi'M

,riдо"aЪ1л засвiд.туrоть свою згоду на обробку ix персонаrrьЕих даних. Суб'скт госIIодарюваIt}lя

пiд час пiдготовки звiry з оцiнки вIIJIиву на довкiлля зобов'язшtий врахрати повнiстtо,

врахувати частково аОо обцрунтовано вiдхилити зауваження i пропозицiТ громадськостi, надапi

у прочесi громадського обЬворенЕя обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiТ iнформацii, шlо

пiдлягае вкJIюченню до звiту з оцiнки впJIиву на довкiлля. Щетальна iнформацiя про rle

вкJIючаетЬся до звiту з оцiнки впJIиву на довкiлля

14. РiшенНя прО провадденЕя планованоi дiяльностi

Вiдповiдно до законодавства рiшеннлл про провадження даноi плаЕокшоТ дiялъностi буле

,Щозвiл на вuконання буdi

зzidно сmаmmi З7 Закону YKpaiHu кПро реzул

riельнtlх робim
1о в ан t tя Mi сmо буd iBll o| d isi-,; ьн ос lпL)

15. Yci зауваженНя i пропоЗицii громадсьrюстi до планоВаноi дiяльностiо обсяry дослiджеrlь

та рiвня деталiзацii iнформацБ що пцлягае вклIоченню до звiry з оцiнки вплцву I|a

(вид рiценrrя вiдповiдно до частини першоi статгi l1 Закону Украiни "Про оцiнку вплив,ji на довкiлля ')

що видаеться

!е рэю ав н ою архimе кmу р но-буdiвельною iнспекцiею YKpaiHu

(орган, до повновtuкень якою належлIть прийняття таког0 рiшення)

довкiлля, необхiдно надсилатп до

Управлiння еколоzit mа прuроdнuх pecypciB

Жumомuр сько i обласноt,Щержавно i аdл,tiнiсmрацii

(найrr,rенувашtя уповнов€Dкеною органу,

100]4 м. Жumол,tuр вул. Теаmршшна, ]7/2Ц e-mail

поIцюва адреса, електронна адресц

5--]

Конdраmюк Олексанdр П авло вuч.

номер телефону та контактна особа)

hl gcl,.ua


