
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) 

201912235059 
 (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 

Об’єктом планованої діяльності є реконструкція складу нафтопродуктів, складу масел на 

території складу нафтопродуктів, автомобільного проїзду до складу нафтопродуктів за адресою: 

Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська,  187. 
У зв'язку з виробничою необхідністю на складі нафтопродуктів передбачається установка 

додаткових резервуарів для зберігання палива РГС-75, будівництво навісу для існуючих 

роздавальних пристроїв для верхнього наливу палива НС-100 та будівництво паливно-

роздавальної колонки на три роздавальних пістолета. Кількість резервуарів РГС-75 - 4 шт.,  об’єм 

кожного 75 м
3
. Два резервуари передбачаються для зберігання бензину А-95, річний обсяг 

резервуарів зберігання палива складає: одного - 160 м
3
, другого – 180 м

3
. Два інших резервуара 

передбачаються для зберігання бензину А-92, річний обсяг резервуарів зберігання палива складає 

по 350 м
3
 кожен. 

Майданчик розташований по вул. Миколаївська, 187 в с. Дороге Дніпровського району 

Дніпропетровської області. Основний транспортний потік проходить по вулиці Миколаївській. 

Розміри і розташування ділянки забезпечують виконання санітарних, протипожежних вимог, умов 

охорони навколишнього середовища та інших нормативних вимог. Право на користування 

земельною ділянкою площею 2,0500 га (кадастровий номер 1221486200:04:012:0016) належить 

ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ», що підтверджує договір куплі-продажу нерухомого майна та договором 

оренди землі.  
(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 «ВСЕСВІТ-ОЙЛ», код ЄДРПОУ 

–  39151955; 
 (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:  49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Бельгійська, будинок 4, тел.: 

056-375-78-33, 056-375-78-55, 056-375-78-77 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, вул. Лабораторна, 

69, Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 097 599 76 05; 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 



документ дозвільного характеру, а саме Дозвіл на виконання будівельних робіт (стаття 37 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України та  Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря та інші документи дозвільного характеру у сфері охорони довкілля, що видається 

Департаментом екології та природних ресурсів ОДА. 
 (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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться 08 липня  2020 року о 11.00 в адміністративному 

приміщенні  ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ»  по вул. Миколаївська, 187 в с. Дороге Дніпровського району 

Дніпропетровської області. 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано.  
(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 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, вул. Лабораторна, 

69, Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 097 599 76 05; 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 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, вул. Лабораторна, 

69, Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 097 599 76 05; 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 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 

1. Адміністративне приміщення  ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ» на території складу нафтопродуктів 

по вул. Миколаївська, 187 в с. Дороге Дніпровського району Дніпропетровської області, тел: (096) 

289-5554, контактна особа – Олександр,  з 22.06.2020 пн-пт з 9.00 до 17.00.  

2. Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради, 52070 Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74, тел: (067)-652-02-05, контактна особа – 

секретар виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради  Ткач Наталья Миколаївна,  з 

22.06.2020 пн-пт з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00). 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна 

особа) 






