
Додаток 3  

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 

_____________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

______________2020365448__________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої 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, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІТРОПАРК» (код ЄДРПОУ – 42590750) передбачає 

будівництво вітрової установки потужністю до 2,5 МВт по за межами населених 

пунктів на території Гуменецької об’єднаної територіальної громади Кам'янець-

Подільського району Хмельницької області. Будівництво об'єкта альтернативної 

енергетики включає в себе установку вітрової електроустановки, інверторну установку, 

трансформаторну підстанцію та повітряні лінії електропередачі напругою 10 кВ. 

Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлювального 

джерела енергії – вітру. Голові характеристики обраної ВЕУ: номінальна потужність - 

до 2,5 МВт; кількість лопатей – 3; сертифікація гондоли та ротора - IEC 61400-1: 2005 + 

AMD1: 2010 IEC 61400-24: 2010; орієнтовний термін експлуатації ВЕУ – 25 років 

(може бути продовжений залежно від технічних характеристик обраного типу 

основного обладнання ВЕУ). 
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

 

2. Суб’єкт господарювання  

Товариство з обмеженою відповідальність «ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІТРОПАРК» код 

ЄДРПОУ – 42590750, юридична адреса: 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-

Подільський, вул. Огієнка,39/4 , Тел./факс (03849) 35366, (067) 6509900, директор – 

Яворський Геннадій Миколайович._____________________________________________  

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 

- підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

  



3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації. 

Поштова адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи,70. Електронна адреса: 

42814282@mail.gov.ua. Номер телефону (0382) 656959, контактна особа: Тодорова 

Лілія Іванівна_______________________________________________________________ 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видаються Державною архітектурно- 

будівельною інспекцією України або Державною архітектурно - будівельною 

інспекцією у Хмельницькій області (орган, до повноважень якого належить прийняття 

такого рішення) згідно із Законом України «По регулювання містобудівної 

діяльності»).________________________________________________________________ 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 

слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 

але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 

господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 

надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  

Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; 

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з 

дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться 

у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному 

вигляді), що надаються в Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької 

облдержадміністрації. Поштова адреса: 29000, м. Хмельницький, вул.Свободи,70. 

Електронна адреса: 42814282@mail.gov.ua. Номер телефону (0382) 656959, контактна 

особа: Тодорова Лілія Іванівна. 

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

Громадські слухання (другі) відбудуться _________________–______________________ 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

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

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації. 

Поштова адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи,70. Електронна адреса: 

42814282@mail.gov.ua. Номер телефону (0382) 656959, контактна особа: Тодорова 

Лілія Іванівна ______________________________________________________________ 
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації. 

Поштова адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи,70. Електронна адреса: 

42814282@mail.gov.ua. Номер телефону (0382) 656959, контактна особа: Тодорова 

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

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 556 аркушах. 

________________________________________________________________________________________   

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

__________________________________________________________________________________________ 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 

також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. ТОВ «Подільський вітропарк» за адресою: 32300,Хмельницька обл., м. 

Камянець – Подільський., вул. Огієнка, 39/4, Тел./факс (03849) 35366, (067) 6509900, 

директор – Яворський Геннадій Миколайович.___________________________________  

2. У приміщенні Гуменецької сільської ради за адресою: 32325, Хмельницька обл., 

Кам`янець-Подільський р-н, с. Гуменці, вул. Першотравнева, 69. тел. (03849) -759-10. 

Контактна особа - Абдулкадирова Інна Григорівна; 

3. У приміщенні Колубаївського старостинського округа за адресою: 32304, 

Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с.  Колубаївка, вул. 317 дивізії, 4а, 

Контактна особа Хмелюк Дмитро Миколайович, тел. 097 78 55 707. 

4. У приміщенні Абрикосівського старостинського округа за адресою: 32351, 

Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Абрикосівка, пр. Жовтнева, 1, 

Контактна особа Костовська Оксана Миколаївна тел. 03849-92330. 
(повне найменування юридичної особи, код  (найменування підприємства, установи, організації, 

місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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