
Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на

довкілля

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення

Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

20202285409  
(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

Нове будівництво автомобільного заправного комплексу за адресою: Дніпропетровська 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

область, місто Жовті Води, вулиця Маяковського, 139. На автомобільному заправному 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо, місце провадження планованої діяльності)

комплексі  (у  подальшому  -  АЗК),  який  проектується,  передбачається  здійснювати
приймання, зберігання у підземних резервуарах і продаж пального для автомобільного
транспорту, а саме: трьох марок бензину, однієї марки дизельного палива і однієї марки
скрапленого вуглеводневого газу (у подальшому  —  СВГ).  Заплановано облаштування
посту   для   заряджання   електричного   автомобільного   транспорт   у   і   посту   для
підкачування   шин.   Крім   того,   планується   обслуговування   водіїв   і   пасажирів

(включаючи  маломобільні  групи  населення)  з  влаштуванням  у  будівлі  операторної
магазину  і  кафе.  Режим  роботи  АЗК  —  цілодобовий.  Термін  експлуатації  будівлі
операторної  АЗК — 60 років.  Термін експлуатації резервуарів — 40 років.  Фізичний
об'єм  чотири-секційного  підземного  резервуару  для  зберігання  рідкого  моторного
палива складає 70 м. куб., а фізичний об'єм підземного резервуару для зберігання СВГ
складає 20 м. куб. Річна  реалізація  палива  становитиме:  бензинів  —  1825 м. куб.,

дизельного палива — 620 м. куб., СВГ — 480 м. куб._Передбачено санітарно-захисну
зону 50 метрів._____________________________________________________________

2. Суб’єкт господарювання 
______Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «КРИВБАСОПТІМА»,________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
код ЄДРПОУ 30001532____________________________________________________ 

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),
вулиця  Соборності, 70,  місто Кривий Ріг,  Дніпропетровська область,  Україна,  50065

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 
тел. 067-558-89-99___________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент  екології  та  природних  ресурсів  Дніпропетровської  обласної  державної

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
адміністрації, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел. (096) 512 94 24___________

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Дозвіл  на  будівництво,     що  видається    Департаментом  державної  архітектурно-  
будівельної інспекції в Дніпропетровській області відповідно до ЗУ «Про регулювання
містобудівної діяльності»                                                                                                                       

(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 (  COVID  -19), спричиненої корона вірусом    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

Дата та місце не визначається                                                                                                   
(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  обласної  державної

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
адміністрації, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел. (096) 512 94 24___________

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  обласної  державної

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
адміністрації, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел. (096) 512 94 24,____________
е-пошта: ecology@adm.dp.gov.ua

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 96 аркушах.
__________________________________________________________________________________________

(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
1. Жовтоводська міська рада, бульвар Свободи, 33, м. Жовті Води, з 22 жовтня 2020 р.;

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
2. 50065 вулиця  Соборності, 70,  місто Кривий Ріг,  Дніпропетровська область     

може ознайомитися з документами, контактна особа)
з 22 жовтня 2020 р.__________________________________________________________

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}


