
Додаток 3 до Порядку передачі документації для 

надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля 

_________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

______________20228319903_____________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності) (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

 

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 

Планована діяльність – нове будівництво автозаправної станції за адресою: вул. Гонти 34б, 

м. Вінниця Вінницької області.  

Зберігання дизельного палива передбачено в 3-х підземних сталевих, горизонтальних 

резервуарах, об’ємом 70 м3 кожна. Загальний об’єм зберігання становить 210 м3. Резервуари 

обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з 

клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємності при зливі 

нафтопродуктів. 

Доставка пального здійснюватиметься автоцистернами-паливовозами та залізничним 

транспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні 

муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуари. 

Для заправлення транспорту дизельним паливом передбачена одна паливороздавальна 

колонка з одним пістолетом та одна швидко-роз’ємна герметична муфта. 

Річна реалізація дизпалива становить 5250 м3. 

Кількість заправок на добу дизпаливом становить 100 авто.  

Здійснення планованої діяльності ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» з нового 

будівництва АЗС передбачається за адресою: вул. Гонти 34б, м. Вінниця Вінницької області в 

межах існуючого проммайданчика підприємства на земельній ділянці загальною площею 5,134 га 

(в т.ч. площа земельної ділянки, яку займає АЗС 0,121 га). 
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа,  

обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання  

Приватне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика»  

(код ЄДРПОУ 00382013) 
(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), 

21001, м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8. Телефон (0432) 62-40-02 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОВА,  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 



21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 29, тел. (0432) 43-74-08 E-mail: uprter@vin.gov.ua 

Контактна особа: Начальник управління Зонова Марія Володимирівна 

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

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Дозвіл на виконання будівельних робіт та Дозвіл на викиди в атмосферне повітря що видається 

Державною інспекцією архітектури та містобудування України та Управлінням розвитку 

територій та інфраструктури Вінницької ОВА 

 (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) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу 

громадських слухань. 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) 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 коронавірусної хвороби 

(COVID-19), 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) 
(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 

Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОВА,  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 29, тел. (0432) 43-74-08 E-mail: uprter@vin.gov.ua 

Контактна особа: Начальник управління Зонова Марія Володимирівна 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 

надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОВА,  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 29, тел. (0432) 43-74-08 E-mail: uprter@vin.gov.ua 

Контактна особа: Начальник управління Зонова Марія Володимирівна 

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 384 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: 

Приміщення ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», вул. Батозька, 2К, м. Вінниця Вінницької 

області, у будні з 9:00 до 16:00, з 01.02.2023 р,  

контактна особа – Тимоня Андрій Володимирович, тел. +380956036424_____________ 

Приміщення Вінницької міської ради, вул. Соборна, 59, м. Вінниця Вінницької області  

тел. (0432) 65-55-05, у будні з 9:00 до 16:00, з 01.02.2023 р,  
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 


