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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 

 
           Планована діяльність ННБ «Потьомкін» ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» полягає в 
забезпеченні маломірних плавзасобів паливом на воді.  
            Несамохідний нафтоналивний бункерувальник «Потьомкін» призначений для 
приймання, зберігання та забезпечення маломірних плавзасобів (човни, катери, яхти тощо) 
бензином і легким дизельним паливом з температурою спалаху парів нижче 600 С. 
           Судно відповідає класу - К+ ВЗУ2,5 нафтоналивне(<600 С). 
           Здійснення планованої діяльності планується на території водно-спортивного клубу 
Яхт-клуб «Бартоломео» р. Дніпро (місце стоянки ННБ «Потьомкін»), за адресою: м. Дніпро, 
вул. Набережна Перемоги, 9-Б 
          Заправка ННБ паливом здійснюється автоцистерною, яка заїжджає по існуючій дорозі 
на вже спеціально підготовлене місце (бетонне покриття на всю довжину автоцистерни). 
.Прийом нафтопродуктів передбачається гравітаційним методом, закритим способом 
(самозливом) через гнучкий зливний трубопровід (шланг) зі швидкістю зливу, що не 
перевищує 2.0 м/с 

На ННБ передбачена звукова та світлова сигналізація про заповнення цистерн 
дизельного палива та бензину. При досягненні рівня заповнення 90%, сигналізація 
спрацьовує.  

На бункерувальнику  розташовані три вантажні відсіки: 
- носовий відсік дизельного палива     - V = 7,27 м3 
- відсік бензину                                      - V = 9,06 м3 
- кормовий відсік дизельного палива  - V = 9,09 м3 
Носовий і кормовий відсіки дизельного палива з'єднані між собою системою переливу, 

що складається з двох каналів, які проходять через відсік бензину і  розташовані в нижній 
частині відсіку по правому і лівому бортах.  

На верхній тронковій палубі (платформі) в районі відсіку бензину розташований 
колодязь глибиною 200 мм., що обмежує випадковий розлив нафтопродуктів при виконанні 
операцій по заправці вантажних відсіків і заправці судів. 

Паливні цистерни обладнані повітряними трубами з дихальними клапанами і 
вогнеперепинювачами. 

На верхній палубі над цистерною для бензину встановлена паливо роздавальна 
колонка марки Global Star H22-22Р  VR 2/1  40-40/70 ВА  з 4 роздавальними пістолетами, Q 



 

 

= 40 л/ хв., вибухонебезпечного виконання з пароповерненням, виробництва фірми Dresser 
Wayne AB (Швеція). 

 Колонка змонтована відповідно до вимог Європейського комітету «Гарантія 
відповідності ЄС». Вона обладнана двома автономними системами прийому / видачі двох 
сортів палива.  Подача палива в цистерни судна, яке причалило для заправки, проводиться 
оператором введенням пістолета в патрубок прийому палива бункерованого судна. 
Паливороздавальна колонка обладнана обмежувальним клапаном переливу, який спрацьовує 
автоматично, коли паливний бак судна заповнений повністю. 

Заправка паливом може здійснюватися одночасно з обох бортів бункерувальника, але 
різними видами палива.  

Забороняється проводити відпуск нафтопродуктів при несприятливих погодних 
умовах (гроза, шквальний вітер, інтенсивне хвилювання). При висотах хвиль, які 
перевищують 0,5 м і швидкістю 10 м/с не рекомендується виконувати заправні операції, щоб 
уникнути випадкового протоки палива у водойму. 

Режим роботи – навігаційний період-214 днів, 12 годин/день 
Максимальний річний обіг нафтопродуктів через несамохідний нафтоналивний 

бункерувальник «Потьомкін» становить: бензин – 430 м3, дизельне паливо - 430 м3. 
ННБ з'єднується з берега за допомогою сцеціальної сходні, яка встановлюється в 

кормовій частині судна. Санітарно-побутові та гігієнічні приміщення передбачаються в 
складі берегової інфраструктури. 

Для запобігання від пожежі при атмосферних розрядах встановлюється 
блискавковідводний пристрій відповідно до ОСТ5.6176 - «Судовые грозозащитные 
устройства» і Правил Регістру судноплавства України. 

До найближчої зони відпочинку  - 150 метрів. 
Заправка на воді є найкращим вирішенням проблеми щодо забезпечення судна 

паливом. Плавучі заправні станції, за допомогою яких здійснюється заправка маломірних 
плавзасобів (човни, катери, яхти тощо), не допускають ні найменшої витоки палива. 
Технологічний процес передачі пального в акваторії гарантує збереження нормального 
екологічноого стану водного басейну р.Дніпро.  
________________________________________________________________________ 
(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 «ГЛУСКО РІТЕЙЛ»,  код ЄДРПОУ 
24812228,    03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11, тел. +38 (044) 496-89-61 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи-підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, 
номерпаспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, 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 обласної державної 

адміністрації за адресою: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua; 
тел.. (096)512-94-24 

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 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 висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть розроблені документи 
дозвільного характеру, згідно вимог екологічного законодавства України та отримано  

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря__ 
(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 27 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. 

Громадські слухання перші відбудуться: 17.10.2019 року о 10  годині у приміщенні 
КПНЗ «Міський палац дітей та юнацтва» ДМР, за адресою:  49094, м. Дніпро, вулиця 
Набережна Перемоги, 5, к.40 

Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано__________________                          

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

 

6. Державний 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 за адресою: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua; 
тел.. (096)512-94-24_______________________________________________________  

 (зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу) 
 

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій 

         Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації,  за адресою: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000;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 85 арк. та  Додатки 

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосусться 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.  КПНЗ «Міський палац дітей та юнацтва» ДМР за адресою:, вулиця Набережна 

Перемоги, 5, к.40 , м. Дніпро, 49094   в робочі дні з 9-00 до 18-00, контактна особа – 
Шульга А.О  тел.(097)1504104    palace@dhp.dniprorada.gov.ua 

      2. АЗК  ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», за адресою:, вулиця  Набережна  Перемоги, 5-а,  
м. Дніпро, 49094   в робочі дні    з 9-00 до 18-00, контактна особа – Андрейчук Юлія,  тел. 
(050)4466922_________________________________________________________________ 

                 (назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа) 


