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(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії 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:        Планованою        діяльністю        ТОВ 

«ЧЕРКАСИАГРОСФЕРА» передбачається зберігання вуглеводневої сировини 

(дизельного палива, бензину та оливи) на території існуючого паливного складу, 

розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 127/4. 

Паливний склад спеціалізується на прийманні нафтопродуктів (бензину, 

дизельного пального та оливи) із автоцистерн, зберіганні їх у ємностях 

резервуарного парку та реалізації роздрібним та оптовим споживачам. 

Нафтопродукти, що надходять по трубопроводам з автоцистерн перекачуються за 

допомогою насосів в стаціонарні резервуари (15 шт.) для зберігання. З резервуарів 

нафтопродукти відвантажуються через пункт видачі пального в автоцистерни для 

транспортування до споживачів або відпускаються через паливно-роздавальні 

колонки. Виробнича річна потужність підприємства становить: дизельного 

пального до 8400 м3/рік; бензину - 840 м3/рік; оливи – 24 м3/рік. 

(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 

ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОСФЕРА», 36391323 
(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) 

18008 Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 127/4, 

тел. +380472-63-19-27 
(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 екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної 

адміністрації, поштова адреса: 18008 м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, ел. адреса  

38715482@mail.gov.ua, тел./факс (0472)63-36-55, контактна особа: начальник 

Управління – Старунов Сергій Олександрович 
(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: 

Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, що видається Управлінням 

екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації. 
(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) відбудуться:- 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) 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: 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної 
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адміністрації, поштова адреса: 18008 м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, ел. адреса  

38715482@mail.gov.ua, тел./факс (0472)63-36-55, контактна особа: начальник 

Управління – Старунов Сергій Олександрович 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 

територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та 

строки надання зауважень і пропозицій: 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної 

адміністрації, поштова адреса: 18008 м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, ел. адреса 

38715482@mail.gov.ua, тел./факс (0472)63-36-55, контактна особа: начальник 

Управління – Старунов Сергій Олександрович 
 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа 

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 175 арк. 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 

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності 

Приміщення ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОСФЕРА», за адресою: 18008, Черкаська 

область, м. Черкаси, вул. Смілянська 127/4, доступ до звіту в робочі дні з 8.00 до 

17.00; контактна особа: Пархоменко Андрій Олександрович +380674707001. 

Приміщення Черкаської міської ради, за адресою: 18001, Черкаська область, м. 

Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 36; тел. +38(0472) 36- 11-35, доступ до 

звіту в робочі дні з 8.00 до 17.00. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа 
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