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(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 

Реконструкція автомобільної заправної станції (АЗС) під багатопаливну АЗС із 

встановленням додаткового технологічного обладнання стаціонарного заправника газу 

(СЗГ) за адресою: Хмельницька область, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 269. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

Проєктом передбачено розміщення технологічного обладнання стаціонарного 

заправника газу з надземним розташуванням резервуару, загальним об’ємом 9,96 м3 

для заправки зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ) пропан-бутаном автомобілів, 

облаштованих газобалонним обладнанням, що є більш екологічно чистою та 

економічно вигідною альтернативою у порівнянні з бензином та дизельним паливом. 

Резервуар являє собою зварну горизонтальну циліндричну ємність. СВГ надходить 

автоцистернами, перелив газу в резервуар здійснюється за допомогою насоса. Заправка 

паливних балонів автомобілів здійснюється через пристрій заправної колонки 

Передбачається додатковий благоустрій (проєктовані блискавкозахист, 

пожежний щит, огорожі), що зменшать ризик аварій та пожежної небезпеки. 

Також передбачається використання існуючих споруд і обладнання АЗС для 

видачі бензину та дизельного палива (поновлення експлуатації існуючого об’єкту). 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

2. Суб’єкт господарювання  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП ЛТД»  

(ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП ЛТД»), код ЄДРПОУ- 42888553_ 

(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), 

30500, Хмельницька область, місто Полонне, вулиця Академіка Герасимчука, 269 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної 

адміністрації  
(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  

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне 

повітря що видається Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької 



обласної державної адміністрації Відповідно     до     статті    11    Закону    України  

"Про охорону атмосферного  повітря";  

Дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України. 

(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), спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, 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)». 

Громадські слухання (перші) відбудуться       

             

                       (дата, час, місце та адреса проведеня громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться       

             

                       (дата, час, місце та адреса проведеня громадських слухань) 

 

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 
Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації 

контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна 

поштова адреса: 29001 м. Хмельницький вул. Свободи, 70 

телефон, факс: (0382) 65-70-55, (0382) 65-69-59 

e-mail: 42814282@mail.gov.ua 

(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 обласної державної адміністрації 

контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна 

поштова адреса: 29001 м. Хмельницький вул. Свободи, 70 

телефон, факс: (0382) 65-70-55, (0382) 65-69-59 



e-mail: 42814282@mail.gov.ua  

(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 136 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 

Територія АЗС ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП ЛТД» за адресом: 30500, Хмельницька область, 

місто Полонне, вулиця Академіка Герасимчука, 269. з 09.09.2020 р. робочі дні з 9-00 до 

18-00, контактна особа - Шуляк Дмитро Олегович 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Єдиний реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля, з дати опублікування за посиланням 

http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5700  
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 


