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для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 
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генерується програмними засобами ведення 
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господарювання) 

20204275718 
(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 

Планованою діяльністю передбачено: «Реконструкція існуючого комплексу будівель та 
споруд під автозаправний комплекс (перша черга) за адресою: вул. Домобудівна, буд. 2, 
Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50105». 
На відведеній території, загальною площею 2,1020 га (кадастровий номер 
1211000000:02:210:0003 згідно містобудівних умов та обмежень №215 від 17.08.2019 р. 
Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу) , 
передбачається розташувати: одноповерхову операторську з приміщенням для 
сервісного обслуговування водіїв, пасажирів, магазином, кафетерієм, санвузлами, 
складськими приміщеннями, санвузлом і гардеробом персоналу; підземні резервуари 
для зберігання РМП об’ємом по 30 м3 (3 од.), паливно-роздавальні колонки РМП (3 
од.); стаціонарний заправник СВГ у складі підземного резервуару зберігання СВГ 
об’ємом 19,95 м3 (1 од.), газо-роздавальних колонок СВГ (2 од.), зливної колонки (1 
од.), запірної, регулюючої і запобіжної арматури, приладів контролю автоматики та 
технологічних трубопроводів; зарядну станцію для електромобілів (1 од.); очисні 
споруди виробничо-дощової каналізації; ємність накопичення очищених виробничо-
дощових стоків загальним об’ємом 50 м3 (1 од.); очисні споруди господарсько-
побутової каналізації; ємність накопичення очищених господарсько-побутових стоків 
загальним об’ємом 50 м3 (1 од.); майданчик контейнерів для сміття; автостоянки 
вантажних автомобілів; автостоянки легкових автомобілів. 
Режим роботи АЗС – 365 днів на рік, цілодобово. АЗС розрахована на 500 заправок на 
добу нафтопродуктами: чотирма марками бензину – А-92, А-95, А-95+,А-98, дизельним 
пальним, дизельним пальним преміям, та 100 заправок на добу скрапленим 
вуглеводним газом. 



(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання  

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РЕШОТКА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ, КОД ЗГІДНО З 
ДРФО 2401706373  
Юридична адреса: 50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Шверника, 21. 
Поштова адреса: 50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Шверника, 21. 
Контактний номер телефону: +38 (056) 404-27-35  .     
електронна адреса: sekretar@rls.ua          

(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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461  
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.    
Контактний номер телефону: +38 (056) 46-41-61, (068) 939-94-20.     
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua        

(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  

Дозвіл на будівництво, що видається Департаментом державної архітектурно-
будівельної інспекції України у відповідності до ст.37 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 

Громадські слухання не проводяться        
(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 АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461  
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.    
Контактний номер телефону: +38 (056) 46-41-61, (068) 939-94-20.     
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua        

(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 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461  
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.    
Контактний номер телефону: +38 (056) 46-41-61, (068) 939-94-20.     
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua        

(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 249 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 

У приміщенні Виконкому Металургійної районної у місті Кривому Розі ради за 
адресою: 
50069, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Миру, 42.    
Контактний номер телефону: +38 (0564) 92-00-96.       
електронна адреса: dzr_vk@ukrpost.ua Дата з 09.10.2020  року     
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 


