
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) 

2021357495 

(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 автомобільної 

газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) під багатопаливний АЗК по 

вул. Сухий острів, 3, м. Дніпро». 

АЗК призначений для механізованої заправки паливом і скрапленим вуглеводневим 

газом (СВГ) легкового та вантажного автотранспорту, а також сервісного 

обслуговування водіїв і пасажирів. 

Загальна ємність резервуарного парку – 100 м3 у т.ч.: дизельне паливо ДП - 15,0 м3; 

дизельне паливо ДПV - 10,0 м3;  бензин А92 – 25,0 м3; бензин А95 – 25,0 м3; бензин 

А95V – 15 м3; бензин А95 – 10 м3. Ємність резервуару по СВГ – 10м3. 

Продуктивність - 500 заправок на добу. 

Згідно Договору оренди землі від 23.04.2021 Дніпровської міської ради (предмет 

договору – платне користування земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі 

автомобільної газонаповнювальної компресорної станції, яка розташована по 

вул. Сухий острів, 3), укладеного на підставі рішення міської ради від 27.01.2021 

№180/2, та в межах отриманих Містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва, проектований об’єкт розташований на земельній ділянці з 

кадастровим номером 1210100000:08:589:0067 загальною площею 0,352 га. Цільове 

призначення земельної ділянки – 12.11 для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу по фактичному розміщенню будівлі автомобільної 

газонаповнювальної компресорної станції.  

У складі АЗК запроектовані наступні споруди: будівля сервісного обслуговування 

водіїв і пасажирів; навіс над ТРК; дві паливо-заправних колонки; 4 підземні паливні 

двостінні резервуари 25 м3; підземний резервуар аварійного зливу нафтопродуктів 



10 м3; стаціонарна АГЗП 10 м3; два поста для зарядки електромобілів; резервуари 

протипожежного запасу води 2х100 м3; очисні споруди дощових стоків; автостоянка; 

інформаційно-цінова панель; іміджева стела; майданчик для сміттєвих контейнерів; 

місця посадки і висадки пасажирів; огорожа. 

 (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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ТЕХНО 2020»,  

КОД ЄДРПОУ 43685722 

Юридична адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. 

Набережна Перемоги, будинок 10 І. 

Поштова адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна 

Перемоги, будинок 10 І. 

Контактний номер телефону: +38 (050) 028-78-61.       

електронна адреса:  techno_2020@ukr.net        
(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, 
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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 

не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з 

дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться 

у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному 

вигляді)        
(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 (096) 512-94-24.       

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 (096) 512-94-24.       

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 200 аркушах. 
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(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 Адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради за 

адресою: 

49027 Україна, м. Дніпро, Новокодацький район, просп. Сергія Нігояна, буд. 77. 

Контактний номер телефону: +38 (056) 720-99-21       

електронна адреса: nvkr.adm@dniprorada.gov.ua.        
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 
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