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Дата офіційного опублікування в Єдиному 

Реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру  

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб`єктом господарювання) 

2020856379 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

Впливу на довкілля планової 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, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 

врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність. 

Нове будівництво багатопаливної автозаправної станції в комплексі з АГЗП та пунктом 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів на території ТОВ «Деражнянський 

молочний завод», розташованої за адресою:32200, Хмельницька область, м.Деражня, 

вул.Проскурівська. 

Площа ділянки 0,15 га,яка знаходиться в приватній власності ТОВ  «Деражнянський 

молочний завод», кадастровий номер 6821510100:01:001:0016, індексний номер витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 171689824 від  25.06.2019р. 

Цільове призначення земельної ділянки-для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

На проектованій БП АЗС передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск 

пального для автотранспорту ( бензину А-92, А-95, А-95 преміум, дизельного пального та 

суміші пропан-бутан (СВГ). 

2. Суб`єкт господарювання . 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Деражнянський молочний завод». 

Код ЄДРПОУ 14146210 

Юридична адреса:32200, Хмельницька область, м.Деражня, вул. Бориса Олійника, буд.7, 

тел.(03856)21081. 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення. 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної 

адміністрації, за адресою:29001, м.Хмельницький, вул.Свободи, 70 

e-mail:42814282@mail.gov.ua, тел., факс (0382)657055, 656959 

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

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля. 

1.Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України. 

2.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами викидів, що видається Департаментом природних ресурсів та екології 

Хмельницької обласної державної адміністрації. 

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 її 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 корона 

вірусної хвороби (COVID-19), 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. Громадське обговорення планованої діяльності 

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

електронному вигляді).  

6. Державний 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, e-mail:42814282@mail.gov.ua,  

тел., факс (0382)657055, 656959 

Контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна. 

7. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки надання зауважень і 

пропозицій. 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної 

адміністрації, 29001, м. Хмельницький, вул.Свободи, 70, e-mail:42814282@mail.gov.ua,  

тел., факс (0382)657055, 656959  Контактна особа: Шибецька Валентина 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. 

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.Виконавчий комітет Деражнянської міської ради. 32200, Хмельницька область, 

м.Деражня, вул.Миру,37, dermisrada@ukr.net з 02.11.2020 

2. ТОВ «Деражнянський молочний завод», 32200, Хмельницька обл., м.Деражня, 

вул.Бориса Олійника, буд.7, тел. (03856)21081 з 02.11.2020 
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