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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
Будівництво сирцеху та реконструкція існуючого теплового вузла на території
існуючого заводу ТОВ "Хмільницький завод сухого знежиреного молока "Молочний
Візит" (далі - Завод "СЗМ") з паралельним новим будівництвом теплової мережі
АПНВП "Візит" від будівлі Заводу "СЗМ" до будівлі санаторію "Радон" у м. Хмільник,
Вінницької області за адресою: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Літописна,
буд. 27.
В новому сирцеху планується виготовлення твердих та м'яких сирів в обсязі
10т/добу, загальний обсяг виготовлення молочної продукції Заводу "СЗМ" становитиме
понад 20т/добу. Побудова нового сирцеху не передбачає встановлення обладнання, яке
могло б бути джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Нове будівництво теплової мережі АПНВП "Візит" від будівлі Заводу "СЗМ" до
будівлі санаторію "Радон" у м. Хмільник, Вінницької області полягає у використанні
джерела тепла існуючого теплового вузла Заводу "СЗМ" (паровий котел "Hurst Boiler
Welding" потужністю 3,9МВт) з влаштуванням теплових мереж від баків-акумуляторів
(мережа Т1.1, Т2.1) до місця врізки в існуючу теплову мережу Т1.2, Т2.2, що проведена
до будівлі санаторію "Радон". Розрахункові теплові потоки: існуючі споживачі (мережа
Т1, Т2): 7000кВт/(6,0 Гкал/год); існуючі споживачі (мережа Т1.1, Т2.1): 1300кВт/(1,12
Гкал/год).
2. Суб’єкт господарювання
АГРОПРОМИСЛОВЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІЗИТ"
(АПНВП "ВІЗИТ"), код згідно з ЄДРПОУ: 02129063. Юридична адреса: 22067,
Вінницька обл., Хмільницький район, с. Томашпіль, вул. І.Богуна, буд. 19. Місце
провадження планованої діяльності: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул.
Літописна, буд. 27.
Контактний тел.: (04338)2-25-33; 2-30-24; е-mail: vizit05@ukr.net.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а.
Відділ оцінки впливу на довкілля, природних ресурсів та поводження з
відходами: тел.: (096)297-97-18, контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна.
Телефони: (0432)67-08-20, факс: (0432)67-08-39; e-mail: vineco@ukr.net.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Документ дозвільного характеру органу державної влади про провадження
планованої діяльності, що видається Департаментом агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів Вінницької ОДА.
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 відбудуться 26.07.2019р. о 12 годині у м. Хмільник,
Вінницької області, у приміщенні актової зали Заводу "СЗМ": 22000, Вінницька обл., м.
Хмільник, вул. Літописна, буд. 27.
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 агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а.
Відділ оцінки впливу на довкілля, природних ресурсів та поводження з
відходами: тел.: (096)297-97-18, контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна.
Телефони: (0432)67-08-20, факс: (0432)67-08-39; e-mail: vineco@ukr.net.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а.
Відділ оцінки впливу на довкілля, природних ресурсів та поводження з
відходами: тел.: (096)297-97-18, контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна.
Телефони: (0432)67-08-20, факс: (0432)67-08-39; e-mail: vineco@ukr.net.
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 54 аркушах з 11 додатками.
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. Завод "СЗМ": 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Літописна, буд. 27;
приймальня; тел.: (04338)2-22-61; з 9 до 17 год.
2. Офіс АПНВП "Візит": м. Хмільник, вул. І.Богуна, 77; приймальня; контактна
особа: Каленіченко О.В.; тел.: (067)786-89-32 з 9 до 17 год.
3. Хмільницька міська рада: м. Хмільник, вул. Столярчука, 10; відділ
організаційно-масової роботи Хмільницької міської ради: (04338) 2-25-68; Пн-Пт з 9 до
17 год.

