
                             _________                           . 
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

 

                          20187231305                          . 
 (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 автозаправного комплексу у складі автозаправної станції (АЗС) з сервісним 
обслуговуванням автомобілів та автогазозаправного пункту (АГЗП) по вул. Привокзальна, 
4/5 в м. Суми. До складу проектованого автозаправного комплексу входять автозаправна 
станція з сервісним обслуговуванням автомобілів та автогазозаправний пункт. Для 
зберігання трьох видів палива (дві марки бензину та одна марка дизпалива) передбачені три 
горизонтальних циліндричних двохстінних резервуари та 1 аварійний резервуар місткістю 
18 м3 кожний, обладнані запірними пристроями, захисними та дихальними клапанами. Для 
відпуску палива використовуються дві двосторонні паливо-роздавальні колонки Wayne 
Dresser 5-10 продуктивністю 40 л/хв. для заправлення бензином та дизельним паливом. До 
складу АГЗП входять: один підземний резервуар для зберігання ЗВГ об’ємом 9,8 м3, насос 
НУОКО-УАСІЛІМ 5КС 4 08 для зливу ЗВГ з автоцистерн і подачі продукту в ємність на 
заправну колонку; заправна колонка АСТРА - 1У продуктивністю 60 л/хв, зливальна 
колонка для прийому ЗВГ з автоцистерн. Середня пропускна спроможність на добу: АЗС – 
375 авт., АГЗП – 150 авт. Річний обсяг палива, що відпускається споживачам: бензин – 
2100 м3, дизпаливо – 1540 м3, зріджений вуглеводневий газ – 1500 м3. 
.  
(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 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМФАЛ»,                            .   
код згідно ЄДРПОУ: 33158722,  юридична адреса: 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. 
Анатолія Злобіна, буд. 141, контактний номер телефону: +38 (066) 957-43-30                                                                  . 

 (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), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, 

адреса), контактний номер телефону) 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Сумської ОДА,  поштова адреса: 40030, м. 
Суми, пл. Незалежності, 2,  тел. (0542) 77-08-61, контактна особа – Шкробот Інна 
Вікторівна 

 (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  

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України у Сумській області відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та будівельних 
робіт, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466. 
 (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. 
 
Громадські слухання (перші) відбудуться  

9 жовтня 2018 року о 10:00 годині у залі засідань Сумської обласної адміністрації за 
адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2, 4 поверх, кімната 49.  

При собі мати посвідчення особи. 
 (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 

Департамент екології та природних ресурсів Сумської ОДА, місцезнаходження: 40030,  
м. Суми, пл. Незалежності, 2, тел..: (0542) 77-08-61, контактна особа – Шкробот Інна 
Вікторівна 

(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 

Департамент екології та природних ресурсів Сумської ОДА 
Поштова адреса: 40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2, e-mail: ovd.sumy@gmail.com 
тел. (0542) 77-08-61, контактна особа – Шкробот Інна Вікторівна 

 (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 200 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 

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім 
вихідних, з 19 вересня 2018 р.  

АЗС ТОВ «ОМФАЛ», м. Суми, вул. Черепіна, 11,  
контактна особа Хмара Олександр Васильович, тел. +38 (050) 948-39-34 

 
Сумська міська рада, 40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2 

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  
може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


