_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
20209116569
(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 комплексу складів для зберігання мінеральних добрив, насіння та
засобів захисту рослин за адресою: вул. Садова, №49 в с. Петрашівка, Тульчинського
району, Вінницької області.
Проектна річна потужність зберігання: мінеральні добрива І типу - 2000 т/рік, ІІ типу –
750 т/рік, ІІІ типу – 84 т/рік, IVтипу – 3570 т/рік;
ЗЗР – 84,056 т/рік; мікродобрива – 25,86 т/р.
Кількість робочих днів на тиждень – 8.
Термін експлуатації 30 років.
Площа ділянки ~3 га
(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 обмежено відповідальністю Агрофірма «Хлібороб», код згідно
ЄДРПОУ 30702633, директор С.В. Лопатинський
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ )

26512, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Наливайка. тел.: (05252) 2-15-80
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації на адресу:
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а, тел:(0432) 67-08-20, тел: (098) 856-99-30,
Контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна e-mail: upr_agro@vin.gov.ua
(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
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» рішення про провадження планової діяльності є
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(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. Відповідно до частини 2-1 ст. 17 ЗУ
«Про оцінку впливу на довкілля», громадське обговорення планованої діяльності
проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому
числі в електронному вигляді) . Також, Законом встановлено «не проводити громадські
слухання у цей період та на дати, що припадають на період дії заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), не призначати. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких
припадає на період дії зазначених заходів, вважатимуться такими, що не відбулися і
повторно проводитись не будуть».
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
__________________________________________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) не 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
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а, тел:(0432) 67-08-20, тел: (098) 856-99-30,
Контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна. e-mail: upr_agro@vin.gov.ua
(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
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а, тел:(0432) 67-08-20, тел: (098) 856-99-30,
Контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна e-mail: upr_agro@vin.gov.ua
(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 100 аркушах.
(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
В робочі дні з 30.11 2020 року, в приміщенні (департаменту агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів, за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а
Контактна особа Лісовенко О.В. тел: (0432) 67-08-20, тел: (098) 856-99-30;
В приміщенні Печерської сільської ради за адресою: 23610, Вінницька обл.,
Тульчинський район, село Печера, вул. Івана Кальницького, будинок 45
Контактна особа Самодій Євген Миколайович, тел.: (050) 401-89-02
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

