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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, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 

врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність. 

Метою планованої діяльності є будівництво складу паливо-мастильних матеріалів зі 

встановленням резервуарного парку та організованим місцем видачі пального на території 

тракторної бригади ТОВ «ОБОЛОНЬ АГРО» за адресою: 31601, Хмельницька обл., 

Чемеровецький район, смт. Чемерівці, вул. Гусятинське шосе, 4/9.   

Загальна площа земельної ділянки тракторної бригади ТОВ «ОБОЛОНЬ АГРО», в 

межах якої знаходиться склад паливо-мастильних матеріалів складає 3,7035 га.  

На території тракторної бригади ТОВ «ОБОЛОНЬ АГРО» передбачається будівництво 

складу паливо-мастильних матеріалів зі встановленням резервуарного парку та організованим 

місцем видачі пального. 

Після монтажних робіт передбачено здійснювати вивантажувальні операції по зливу, 

зберіганню та видачі дизельного пального для потреб власного автотранспорту. 

Розміщуватиметься 6 горизонтальних наземних резервуарів: 2 об’ємом 25 м3 кожна, 4 

об’ємом 50 м3 кожна  та 2 паливо-роздавальних колонки типу «NOVA»-1КЕД-50-0,25-1-А-2-

02ВІІ. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні муфти. Резервуари 

обладнані дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для 

запобігання переповнення ємностей при зливі. 

Номінальна річна потужність складу паливо-мастильних матеріалів становитиме 3720 

т/рік. 

Будівництво складу паливо-мастильних матеріалів зі встановленням резервуарного 

парку та організованим місцем видачі пального передбачається на території тракторної 

бригади ТОВ «ОБОЛОНЬ АГРО», що знаходиться за адресою: 31601, Хмельницька обл., 

Чемеровецький район, смт. Чемерівці, вул. Гусятинське шосе, 4/9.   

Кадастровий номер земельної ділянки 3,7035 га – 6825255100:00:007:0127. 

Цільове призначення земельної ділянки - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 
(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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБОЛОНЬ АГРО», код 

ЄДРПОУ 34222628, місце знаходження: 31601, Хмельницька обл., Чемеровецький район, 

смт. Чемерівці, вул. Гусятинське шосе, 2а,  тел. (0382) 599-39-23  

(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 ОДА. Поштова адреса: 

29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70. тел./факс +38 (0382) 65-69-59,; електронна 

пошта: eko.khm.adm@ukr.net, контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна. 

(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 виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України, відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №466  

  (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.  

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

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 

протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не 

призначаються на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться:  

 (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 інформації щодо 

планованої діяльності. 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА. Поштова адреса: 

29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70. тел./факс +38 (0382) 65-69-59,; електронна 

пошта: eko.khm.adm@ukr.net, контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна.  

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 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 ОДА. Поштова адреса: 

29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70. тел./факс +38 (0382) 65-69-59,; електронна 

пошта: eko.khm.adm@ukr.net, контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна.  
 (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 148 аркушах. 
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 

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. 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБОЛОНЬ АГРО»: 29007, м. 

Хмельницьк, вулиця Свободи, будинок 70, контактний номер телефону 0679139959,  з 

07.10.2020 р., пн-пт. з 09-00 до 17-00,  контактна особа - Іщук Олег; 

- Чемеровецька селищна рада: 31600, Хмельницька обл., Чемеровецький район, смт. Чемерівці, 

вул. Центральна, буд. 40., з 07.10.2020, пн-пт. з 09-00 до 17-00, контактна особа Собань 

Олександр Володимирович,  тел.: (03859)- 91061. 

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


