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Оголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Промисловий майданчик КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», розташований

в м. Чернігів, вул. Ушинського, 23. Промисловий майданчик є діючим об’єктом. Всі будівлі та
споруди ТЕЦ розміщені на землях, відведених у користування згідно договору оренди земельної
ділянки.

Підприємством передбачається впровадження заходів щодо реконструкції обладнання
Чернігівської ТЕЦ з метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та
теплової енергії задля наближення високоефективної когенерації, що передбачає, зокрема,
підвищення рівня надійності та ефективності роботи основних фондів, виконання екологічних
заходів, які направлені на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє
середовище, забезпечення безперебійного, стабільного та якісного теплопостачання споживачів,
виробництва теплової та електричної енергії.

Проектом передбачається:
- Реконструкція котельних агрегатів БКЗ-210-140ПТ ст. №1-4 з метою переведення на

спалювання вугілля марки «Г»;
- Технічне переоснащення водо підготовчої установки з використанням мембранних

технологій;
- Реконструкція системи технічного водопостачання конденсаторів турбін 1-ї черги;
- Збільшення потужності теплової мережі міста Чернігів за рахунок приєднання декількох

зон опалення до ТЕЦ з метою скорочення споживання природного газу в м.Чернігові;
- Будівництво нового котлоагрегату типу ЦКШ паропродуктивністю 360 тон/год;
- Будівництво загально станційної сірко- та азотоочисної установки для прийому домових

газів від нового котла ЦКШ та від чотирьох котлів ї черги ТЕЦ;
- Реконструкція електротехнічного та тепломеханічного обладнання яке вичерпало ресурс

експлуатації.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ТЕХНОВА», код ЄДРПОУ 24100060,

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 38, кв.36, тел. 044-359-09-16
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство  екології та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035,

м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-64, (044) 206-31-15,
контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається  Державною архітектурно-будівельною
інспекцією України.



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

Тривалість громадського обговорення становить, 25 робочих днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку
про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 22.07.2019 р. о 12-00 в актовому залі КЕП
«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», м. Чернігів, вул. Ушинського, 23.

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-64, (044) 206-31-15,
контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

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

Міністерство  екології та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206-31-15, e-mail.
m.shimkus@menr.gov.ua контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 557 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової

інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого
громадськість може ознайомитися з ними.

1. КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», м. Чернігів, вул. Ушинського, 23, в
робочі дні з 8.00 до 17.00, контактна особа Мошель Павло Пилипович.

2. Чернігівська міська рада (прес-служба), м. Чернігів, вул. Магістратська, 7, каб. 6-а, в робочі
дні з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.


