
_____________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

20207226302 
(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 

Планованою діяльністю є монтування мобільного асфальтобетонного заводу 

модульного виконання SIGMA моделі PRIMA SGM 240 для виробництва 

асфальтобетону. 
_________________________________________________________________________________________ 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

Площа земельної ділянки становить 1,597 га. 

Номінальна потужність заводу становить 240 т/год асфальтобетону. 

Протягом року планове виробництво асфальтобетонної суміші становить 100,2 

тис.т/рік.  

Місце провадження планованої діяльності: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, 

за межами населених пунктів на земельній ділянці із кадастровим номером: 

6825087300:03:001:0384. 
__________________________________________________________________________________________ 

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

2. Суб’єкт господарювання  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРБУД  ЛТД»,  

код згідно з ЄДРПОУ: 40956706 

(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: 29015, Хмельницька обл., місто 

Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, будинок 1/1, 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

контактний номер телефону: (097) 924-04-82. 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної 

адміністрації, 29001 м. Хмельницький вул. Свободи, 70, (0382) 65-70-55, 65-69-59, 

начальник Управління оцінки впливу на довкілля, регулювання природокористування 

та моніторингу 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 Управлінням державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області.  

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що 

вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій 

(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків 

її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). 
__________________________________________________________________________________________ 

(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). 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: не заплановані 
__________________________________________________________________________________________ 

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

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановані 
__________________________________________________________________________________________ 

(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 обласної державної 

адміністрації, 29001 м. Хмельницький вул. Свободи, 70, (0382) 65-70-55, 65-69-59, 

начальник Управління оцінки впливу на довкілля, регулювання природокористування 

та моніторингу Шибецька Валентина Олександрівна 
__________________________________________________________________________________________ 

(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, 29001 м. Хмельницький вул. Свободи, 70, 42814282@mail.gov.ua, (0382) 

65-70-55, 65-69-59, начальник Управління оцінки впливу на довкілля, регулювання 

природокористування та моніторингу 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 315 аркушах із додатками. 

__________________________________________________________________________________________   

(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 

Адміністративне приміщення ТОВ "ДОРБУД  ЛТД", адреса: м. Хмельницький, 

Старокостянтинівське шосе, 1/1, тел.: (097) 924-04-82, директор – Олег Олегович 

Хижий. Ознайомитись з документами можна з 08.10.2020 р. 

Приміщення Хмельницької міської ради, адреса: м. Хмельницький,                        

вул. Гагаріна, 3, тел.: (0382) 76-50-05, факс: 76-45-02, 76-50-86, міський голова –          

Олександр Сергійович Симчишин. Ознайомитись з документами можна з 08.10.2020 р. 

Приміщення Розсошанської сільської ради, адреса: Хмельницька обл., 

Хмельницький район, с. Розсоша, вул. Центральна, 4, тел.: (0382) 67-44-42, сільський 

голова – Василь Володимирович Дячок. Ознайомитись з документами можна з 

08.10.2020 р. 
_________________________________________________________________________________________ 

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

ознайомитися з документами, контактна особа) 


