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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
Проектом передбачається нове будівництво молочно-товарного комплексу на 800 голів
корів (фуражних), що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кузьминці,
провулок Чкалова,4.
Цільове призначення планованої діяльності: проведення робіт по будівництву молочнотоварного комплексу, що дасть можливість отримувати надої молока від 800 дійних корів.
Молочно-товарний комплекс на 800 голів корів (фуражні) розрахований для рівномірного
виробництва молока протягом року. На комплексі передбачено круглорічну безприв’язностійлову систему утримання тварин.
Комплекс розрахований на постійне утримання 2040 голів ВРХ різних вікових груп, в тому
числі 800 дійних корів. На території комплексу враховані об’єкти для утримання дійного поголів’я
та ремонтного молодняку, доїльно-молочний блок, перехідні галереї, сховища для зберігання
соковитих та грубих кормів, майданчики для зберігання підстилки, гноєсховища, дороги та
під’їзди, зовнішні та внутрішні мережі електроенергії та водопостачання.
Передбачені заходи, що спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення,
усунення значного негативного впливу на довкілля та контролю щодо впливу на довкілля під час
провадження планованої діяльності.
2. Суб'єкт господарювання
ФГ «АГРО-ЕКОПРОДУКТ», код згідно з ЄДРПОУ: 42966903
Місцезнаходження юридичної особи: 08320, Київська область, Бориспільський р-н, с.
Безуглівка, вул. Тюльпанова, 2.
Тел.: (097)962-18-37; е-mail: klypach@ukr.net
Місце провадження планованої діяльності: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кузьминці,
провулок Чкалова, 4.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Винницької
облдержадміністрації, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а, vineco@ukr.net.
контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна. Тел: (0432) 67-08-20
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде 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.

Відповідно до п.21 , статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
«Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID19), 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), про що зазначається в оголошенні про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське
обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не
проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські
слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і
повторно не проводяться.» {пункт 21 статті 17 доповнено згідно із Законом № 733-IX від
18.06.2020}.
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 Винницької
облдержадміністрації, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а , vineco@ukr.net., (0432) 67- 08-20,
контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна.
(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
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Винницької
облдержадміністрації, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а, vineco@ukr.net.
Контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна. Тел: (0432) 67-08-20
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 167 аркушах з 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
З матеріалами можна ознайомитись з 04.01.2021 р. за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н,
с. Кузьминці, вул.. Гагаріна, буд. 37 (адмінбудинок). Контактна особа: Западнюк Леся
Володимирівна, тел.: (096)404-71-67.

