
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) 

20227229747 
(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 автозаправного комплексу по просп. Богдана Хмельницького у районі буд. 

№143 у м. Дніпрі.  Площа ділянки 0,3763 га, кадастровий номер 1210100000:02:112:0348. 
Передбачається встановлення підземних резервуарів та обладнання для приймання, зберігання, 

відпуску в автотранспорт бензину, дизельного палива різних марок, а також скрапленого 

вуглеводневого газу (СВГ), а саме: для РМП - чотирьохсекційний горизонтальний резервуар для 

бензину загальним об’ємом 30 м
3
 (три секції по 8 м

3
 та одна секція 6 м

3
); для дизельного палива - 

двосекційний горизонтальний резервуар загальним об’ємом 25 м
3
 (дві секції по 12,5 м

3
 кожна); для 

СВГ - резервуар на 9,95 м
3
; для аварійного зливу пального – резервуар 10 м

3
. Для заправлення 

автомобілів запроектовано три ПРК, з них дві - для відпуску РМП та СВГ, одна – тільки для РМП.   

Загалом на території АЗК планується розміщення наступних будівель та споруд: приміщення 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів; навіс на 3 ПРК; резервуарний парк РМП (55м
3
); 

резервуар СВГ (9,95 м
3
); очисні споруди дощової та господарче-побутової каналізації; тимчасова 

автостоянка; літній майданчик відпочинку; резервуар аварійного зливу нафтопродуктів; стела 

інформаційна; майданчик ТПВ. 

Режим роботи 365 днів на рік, у 3 зміни по 8 годин. Кількість одночасно працюючих робітників 

7 чоловік, загальна кількість 16 осіб. Проектна пропускна здатність за добу АЗК 250 авто по РМП та 

100 авто по СВГ. Річна реалізація бензину 1210 т, дизельного палива 1830 т, скрапленого газу 180 т. 
(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 «УКРСІТІКОМ»  

код ЄДРПОУ 44393629. Юридична адреса: Україна, 04050 м. Київ вул. Глибочицька, буд. 17-В; 

тел. 067-505-82-85;  e-mail: s.zhidkov@brsm-nafta.com.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 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки 

та контролю. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. 

тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, контактна 

особа:  Котяш Лада Павлівна. 
(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 

Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не 

передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням 

про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 

статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля») 
(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 

(СОVID-19), спричиненої коронавірусом 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 ------ 
(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  

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки 

та контролю. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. 

тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, контактна 

особа:  Котяш Лада Павлівна. 
 (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 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки 

та контролю. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. 

тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, контактна 

особа:  Котяш Лада Павлівна. 

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 240 аркушах.  

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 

 автозаправний комплекс мережі БРСМ - Нафта, розташований за адресою: пров. Полігонний, 

11, с. Дослідне, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 49000. Контактна особа - еколог 

Жидков Сергій Леонідович, тел. 067-505-82-85; 

 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради за адресою: просп. Дмитра 

Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000. Контактна особа – заступник директора департаменту - 

начальник управління охорони навколишнього середовища Крисько Ярослав Ігорович,                           

тел. (056) 744-25-00. 

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності – з 04.10.2022 р. 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа) 

 


