
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) 

20194113405 

_____________________________________________ 
(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 автомобільної заправної станції за адресою: Дніпропетровська 

область, Дніпровський район, м. Підгороднє автодорога Знам’янка – Луганськ – 

Ізварине , км 228+800. Загальна площа земельної ділянки під будівництво АЗС складає 

4,3 га (кадастровий номер: 1221411000:01:052:0012). Режим роботи АЗС - цілодобовий. 

Термін експлуатації - 60 років. Добова кількість заправок – 350. Витрати 

нафтопродуктів – 3570 м3/рік. 

 

2. Суб’єкт господарювання.  

ТОВ «Фанік», код ЄДРПОУ 2490785, Директор Кожарський Дмитро Васильович 

тел. +38(067) 501 55 57, е-mail: r.gaevskaya@brsm-nafta.com. 

Юридична адреса: 02152, м. Київ, вул. А. Бучми, буд. 5  

Фактична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгороднє 

автодорога Знам’янка – Луганськ – Ізварине , км 228+800. 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення. 

Департамент екології та природніх ресурсів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації. 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua, тел. +38(096) 512 94 24 .  

 

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.      

 

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 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 05 грудня 2019 року об 16 годині 00 

хвилин, за адресою: м. Підгороднє Дніпропетровської області, вул. Центральна ,46 

(актовий зал).  

Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено . 

 

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 природніх ресурсів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації. 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua, тел. +38(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 природніх ресурсів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації. 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua, тел. +38(097) 599 76 05, +38(096) 512 94 24. 

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 159 аркушах з 

додатками. 

 

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: 

Будівля Підгородненської міської ради, 52001, м. Підгороднє, вул. Центральна, 

46. Телефон: 056 712 91 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


