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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:  

Планованою діяльністю передбачається реконструкція діючої автозаправної станції (АЗС №1) з 

влаштуванням автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, 

м. Костопіль, вул. Рівненська, 107 б.  

На майданчику існуючої АЗС №1 розміщене діюче технологічне обладнання, будівлі та споруди, 

інженерні комунікації (майданчик зливу автоцистерн, резервуарний парк, блок паливо-роздавальних 

колонок). Зберігання палива здійснюється в резервуарному парку, в чотирьох наземних резервуарах 

загальною місткістю 97,5 м3 для бензину марок А-92, А-95, дизельного палива (Литва) та дизельного палива 

(Білорусь). 

Реконструкція АЗС №1 передбачає встановлення заправника газу стаціонарного типу з метою 

підвищення універсальності роботи заправної станції стосовно видів палива, які пропонуються клієнтам. 

Заправник газу призначений для заправки зрідженим вуглеводневим газом (суміш пропан-бутану) легкових 

та вантажних автомобілів, які працюють на даному виді палива. 

Проектом передбачається влаштувати один наземний резервуар об’ємом 7,25 м3 (наземний модуль) 

для зрідженого вуглеводневого газу (пропан-бутан) з паливо-роздавальною колонкою та паливо-

приймальним вузлом зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ). Зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ), у порівнянні 

з бензином та дизпаливом, є більш економічним та екологічно чистим видом палива, як з точки зору процесу 

заправлення автомобілів, так і при його спалюванні в автомобільних двигунах. Тому влаштування 

заправного пункту ЗВГ на території існуючої АЗС буде сприяти покращанню екологічного стану довкілля 

за рахунок зменшення попиту на використання автотранспортом рідкого моторного палива. 

Режим роботи АЗС №1 – цілодобовий. 

Місце провадження планованої діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, 

вул. Рівненська, 107 б.  
(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 «КМ ЕНЕРДЖІ» 

Код ЄДРПОУ 43252113 

Адреса юридичної особи: Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. Рівненська, 107 б 

Контактний тел.: 0981100844, 0975021493 
(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 Рівненської облдержадміністрації,  33028, м. Рівне, 

вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23, e-mail: info@ecorivne.gov.ua, owd.rivne@gmail.com. 
(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 ОВД, на підставі якого підприємством будуть отримані документи дозвільного характеру згідно 

вимог екологічного законодавства України, що видається Департаментом екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 
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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 поширення гострої респіраторної хвороби COVID-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.  

(зазначити 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 Рівненської облдержадміністрації,  33028, м. Рівне, 

вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23, e-mail: info@ecorivne.gov.ua, owd.rivne@gmail.com. 
(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 Рівненської облдержадміністрації,  33028, м. Рівне, 

вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23,  e-mail: info@ecorivne.gov.ua, owd.rivne@gmail.com. 
(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;  повідомлення про плановану діяльність. 
(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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КМ ЕНЕРДЖІ», Рівненська обл., 

Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. Рівненська, 107 б. Тел. 0981100844, Кручок А. І., Згідно із графіком роботи 

підприємства. 

2. Костопільська міська рада, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. 1 Травня, 3. 

Тел. +38 (03657)2-10-39 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата,  

з якої громадськість  може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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