
_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

____________20229159955 _________________
(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 передбачається реконструкція автозаправного комплексу 

(АЗК) з влаштуванням додаткового обладнання по вулиці Милославській, 2а у 
Деснянському районі м. Києва. 

Влаштування автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) для заправлення 
скрапленим вуглеводним газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням, 
з підземним розміщенням ємкості з газом об’ємом 9,9 м3, з приймальною колонкою СВГ 
та двома ПРК (паливо-роздавальна колонка СВГ), що встановлюються на подовженій 
частині існуючих острівців ПРК РМП під навісом.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Концерн Галнафтогаз»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
код ЄДРПОУ 31729918

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),
82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14А, 

тел. 067 675 3520
 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою: 03035, м. 

Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 206-
31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: заступник директора департаменту 

– начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, 
контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 

(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 планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля

   (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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 ___________________________________
 (зазначити 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

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою: 03035, м. 
Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 206-
31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: заступник директора департаменту 

– начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, 
контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за адресою: 03035, м. 
Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 206-
31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: заступник директора департаменту 

– начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, 
контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

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

(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. Деснянська районна державна адміністрація, 02225, м. Київ, проспект Червоної 
калини, 29, (044) 546-0870.
Контактна особа: Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – 
Ратніков Дмитро Генадійович
2. АЗС «ОККО», 02000, м. Київ, вулиця Милославська, 2а
Контактна  особа: Провідний інженер з оцінки впливу на навколишнє середовище – 
Буділовський В. тел. 067 208 9040.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, контактна особа)


