
                                                                                               

_____________________________________ 

(дата офіційного опублікування в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

20209166601  

(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 

          Передбачається реконструкція існуючої АЗС за адресою: вул. Патріотів 

України, 143А, в м. Нікополь Дніпропетровської області» в одну чергу будівництва без 

виділення пускових комплексів. 

   Проектом передбачено реконструкцію існуючих об’єктів: 

- будівля АЗК ; 

- автомийка ; 

- острівець для ПРК (1 шт.) . 

   А також передбачено будівництво наступних об’єктів: 

- стаціонарний заправник газу СЗГ-20 (підземний резервуар V=19,95 м3); 

- майданчик зливу ЗВГ ; 

- щогла блискавкозахисту Н=19 м; 

- пожежний щит; 

    На АЗС, яка підлягає реконструкції передбачається здійснювати прийом, зберігання і 

відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок не етильованого бензину 

(А-95 Maxx, А-95 та А-92, двох марок дизельного палива (ДП та ДП Махх), суміші 

скраплених вуглеводневих газів (СВГ) пропан-бутан та сервісне обслуговування водіїв 

та пасажирів. 

   Режим роботи АЗС - цілодобовий, в три зміни.  Добова продуктивність 

проектованого МЗАСГ становить не менше 250 заправок на добу. Термін експлуатації 

будинку АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін 

експлуатації резервуарів 40 років. 
 (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 «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», ідентифікаційний 

код 24812228 
 (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), 



Юридична адреса: індекс 03110, м. Київ, вул. Солом’янська,11. Контактний номер 

телефону: 044-496-89-60   
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 дніпропетровської ОДА, 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24 

(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 – Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України. 

(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  
__________________________________________________________________________________________ 

(зазначити 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 

    Департамент екології та природних ресурсів дніпропетровської ОДА, 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24 

(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 дніпропетровської ОДА, 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24.                                                                                            

(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 286 аркушах разом 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 

    Ознайомлення з матеріалами можливо в робочі дні з __900_до 1800_ за адресою:  

Департамент екології та природних ресурсів дніпропетровської ОДА, 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24  Дата з 01.03.21 р 

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 

громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа) 


