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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 
Об’єктом планованої діяльності є розміщення  мобільної  асфальтобетонної  установки  ДС-16837 

потужністю 160 т/год та грунтозмішувальної установки ДС 50Б потужністю 240 т/год   на виробничому 
майданчику за адресою м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4  ТОВ «Вінницька дорожньо-будівельна 
компанія» ,код згідно з ЄДРПОУ  42063576 . Метою планованої діяльності є виробництво  
асфальтобетонних, цементо-грунтових, бітумо-грунтових   сумішей,  цементо-щебеневих сумішей  для 
будівництва та ремонту автодоріг, що по якості та складу відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119-2003 
та ГОСТ 9128-2009.  

(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 «Вінницька дорожньо-будівельна компанія» (ТОВ 
«ВДБК») код згідно з ЄДРПОУ  42063576   Юридична адреса: 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, 
вул.600-річчя, будинок 15, офіс 9 тел. +38(063)-303-07-07. 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення 

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації; поштова 
адреса: майдан. Незалежності, 2, м. Суми, 40030; електронна адреса: ovd.sumy@gmail.com; номер 
телефону: (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  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде : 

Висновок з оцінки впливу на довкілля ,  що видається:  Департаментом захисту довкілля та енергетики 
Сумської 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: 
Відповідно до п. 21 ст. 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля» (зі змінами внесеними 

згідно із Законом № 733-ΙХ від 18.06.2020 року) громадські слухання не проводяться. Всі зауваження та 
пропозиції надаються в письмовій формі до уповноваженого органу. 

Громадські слухання (другі) відбудуться :      не передбачені 
(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 захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації; поштова 
адреса: майдан. Незалежності, 2, м. Суми, 40030; електронна адреса: ovd.sumy@gmail.com; номер 
телефону: (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 захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації; поштова 
адреса: майдан. Незалежності, 2, м. Суми, 40030; електронна адреса: ovd.sumy@gmail.com; номер 
телефону: (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  з додатками . 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

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 
1. Офіс ТОВ «ВДБК»: м. Суми, вул. Івана Піддубного,  4 ; контактна особа – Павленюк Ігор, тел.: (050)
848 43 93, з 05. 03.2021 р. пн-пт з 9.00 до 17.00. 

2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, вул. Горького, 21, 4 поверх,
каб.4, м. Суми, 40000, Контактна особа - завідувач сектору екології відділу екології, енергозбереження та 
розрахунків за енергоносії управління галузей виробничої сфери, екології та енергозбереження 
департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради   Драніченко Марина 
Олександрівна, тел. (0542) 700-395 , з  05.03 .2021 р, за графіком роботи департаменту. 

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


