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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 

Нове будівництво резервуарної установки та паливозаправного пункту по  

вул.Шляхова, 4-А в м.Миргород Полтавської області передбачає будівництво 

резервуарної установки для автономної роботи зерносушарок на зрідженому 

вуглеводневому газі (ЗВГ) та влаштування паливозаправного пункту для власних 

потреб підприємства. Зріджений газ та дизельне паливо надходять до 

підприємства  автомобільним транспортом та зберігаються: ЗВГ - в чотирьох 

підземних резервуарах загальним обʼємом 96,88м
3
, дизельне паливо – в одному 

наземному резервуарі об’ємом 50 м
3
.   Максимальна річна потужність ЗВГ – 2 400 

тон/рік, дизельного палива – 3000 тон/рік. Термін експлуатації об’єкту 20 років. Рік 

введення в експлуатацію  2019р. 

2. Суб’єкт господарювання  

 Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА 

КОМПАНІЯ», Код ЄДРПОУ – 40771420, Україна, 37600, Полтавська обл., 

м.Миргород, вул. Шляхова, 4а. Тел: +38(050) 348-31-81. 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації за адресою: 36000, м.Полтава,вул.. Зигіна,1, тел.: +38(0532) 50-13-51, 

факс: +38(0532) 56-95-08; е-mail:eko@adm-pl.gov.ua, контактна особа – Корнюшкіна 

Ірина Михайлівна 

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, відповідно до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та 

будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

13.04.2011 №466  

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  

6 серпня 2019р. об 11.00 в приміщенні адмінбудівлі ТОВ «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА 

КОМПАНІЯ», за адресою: м. Миргород, вул. Шляхова, 4а.  
Вхід вільний. 

Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачено___________________ 

 

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 Полтавської обласної державної 

адміністрації за адресою: 36000, м.Полтава,вул.. Зигіна,1, тел.: +38(0532) 50-13-51, 

факс: +38(0532) 56-95-08; е-mail:eko@adm-pl.gov.ua, контактна особа – Корнюшкіна 

Ірина Михайлівна 

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 Полтавської обласної державної 

адміністрації за адресою: 36000, м.Полтава,вул.. Зигіна,1, тел.: +38(0532) 50-13-51, 

факс: +38(0532) 56-95-08; е-mail:eko@adm-pl.gov.ua, контактна особа – Корнюшкіна 

Ірина Михайлівна 

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 208 аркушах. 

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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРАРНА ЕЛЕВАТОРНА 

КОМПАНІЯ», за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул..Шляхова, 4а. Тел:  

+38(050) 348-31-81. Ознайомитись з «Звітом з оцінки впливу на довкілля» можна з 

18.07.2019р. з 9.00 до 17.00.  Контактна особа – Гнатенко Артем Вікторович.  

Миргородська міської рада, за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця 

Незалежності, 17. Контактні телефони: +38(05355)5-25-01, +38(05355)5-22-21. 

Ознайомитись з «Звітом з оцінки впливу на довкілля» можна в прийомні години 

установи з 18.07.2019р.  


