
 Додаток 3 

до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування 

оцінки впливу на довкілля 

 

 (дата офіційного опублікуванні в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається 

субʼєктом господарювання) 

  

20209286652 

 (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 та 

пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність 

Будівництво автозаправочного комплексу по вул. Харківська (район 

інкубатора) в м.Павлоград Дніпропетровської області (автодорога Р 51 Мерефа-

Лозова-Павлоград). 

2. Субʼєкт господарювання 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРА ОІЛ»; 

код згідно з ЄДРПОУ 43291875; адреса: 51400, Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, вул.Тичини Павла, 32; т.050-564-22-00. 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. 096-

512-94-24. 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 

довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт (стаття 37 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»), що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України. 

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 заголовку 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 (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 

підпадають під цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: -   

Громадські слухання (другі) відбудуться: -  

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, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. 096 

512 94 24. 

7. Орган, до якого надаються зауваження та пропозиції, та строки 

надання зауважень та пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. 096 

512 94 24. 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 

громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього 

оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 237 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 

Павлоградська міська рада Дніпропетровської області; 51400, 

Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Соборна, 95; тел. 0563 200560; з 

21.12.2020 року; 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРА ОІЛ»; 

51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Тичини Павла, 32; т.050-564-22-

00; з 21.12.2020 року.



 
 

 


