
Додаток 2  

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 Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 

 

____________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля     

ПрАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» м. ДНІПРО, ЄДРПОУ 00373882 
(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) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Журналистів 11 (Юридична адреса),  
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

Контактний номер телефону:  (056) 790-16-02 вн.32-48 Артемов Олександр Олександрович 
особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
1
. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Будівництво виробничо-логістичної будівлі з виробничими, адміністративно-

побутовими, технічними приміщеннями та інженерними спорудами (Каналізаційно-насосна 

станція, Пожежний резервуар з насосною станцією, Зливова каналізація з системою 

очищення зливних стоків, Жировловлювач підстанція електромереж), за адресою: 

Дніпропетровська обл, Дніпровського району, Слобожанська сільска рада, ул. Шоколадна 8 

Технічна альтернатива 1: При будівництві виробничо-логістичної будівлі 

передбачається розташування: виробничо-логістичної будівлі з виробничими, 

адміністративно-побутовими, технічними приміщеннями; будівлі КПП; інженерних споруд 

(КНС, очисні споруди господарських та дощових стоків, пожежні резервуари з насосною). 

Виробничо-логістична будівля складається з двох частин (одно- та двоповерхової): 

- у двоповерховій частині передбачено розташування адміністративних, побутових, 

санітарних, допоміжних та технічних приміщень підприємства (гардеробні, душові, 

санвузли, адміністративні приміщення, трансформаторна); 

- в одноповерховій частині передбачено розташування виробничо-логістичних 

(складських) та підсобних приміщень підприємства. На антресолях (мезонін) передбачається 

                                         
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 
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розміщення допоміжних приміщень. 

Призначення виробництва – кондитерські вироби: шоколад, цукерки пралінові, 

цукерки вафельні, цукерки шоколадні. 

Будівництво передбачає збільшення потужностей виробництва і спрямоване на 

покращення умов праці, оптимізації виробничих, складських та логістичних процесів та 

підвищення якості продукції, в тому числі за рахунок оптимального температурного режиму. 

Будівля оснащується сучасним імпортним та вітчизняним обладнанням. 

Технічна альтернатива 2. Підготовка та встановлення технологічної лінії для виготовлення 

шоколадної маси, транспортировка до відділення ручного виготовлення виробів з шоколадної 

маси, передача на упаковочну лінію та на експедицію 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернатива 1:  

Провадження планованої діяльності планується на земельній ділянці розміщена на 

території Слобожанської (колишня Ювілейна) селищної ради Дніпровського району, 

Дніпропетровської області (договір оренди земельної ділянки від 30.09.2004 р. Площа 

земельної ділянки становить 12,00 га (кадастровий номер 1221455800:01:102:0002). 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Враховуючи відповідність планованої діяльності існуючій схемі районного планування, 

генеральному плану відповідність санітарно-захисної зони нормативним актам, а також 

наявності діючого договору оренди земельної ділянки – територіальна альтернатива 2 не 

розглядається. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Планована діяльність вносить позитивний вплив на формування соціальної складової 

життєдіяльності міста шляхом створення нових робочих місць (380 робочих місць). 

Організація виробництва збільшить обсяг продукції підприємства та відповідно збільшить 

надходження коштів до бюджету. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Проектований виробничо-логістичний комплекс призначений для виробництва, 

упаковки, зберігання і відвантаження кондитерських виробів наступного асортименту: 

- виробництво вафельних цукерок з начинкою (форма: «піраміда») – 1,0 т/год., 7700 т 

на рік; 

- виробництво вафельних цукерок з начинкою (форма: «купол») – 0,5 т/год., 3850 т на 

рік; 

- виробництво пралінових цукерок – 1,0 т/год., 7700 т на рік; 

- виробництво пралінових цукерок – 1,0 т/год., 7700 т на рік; 

- виробництво шоколадних виробів – 0,5 т/год., 3850 т на рік; 

- виробництво шоколадних виробів – 0,5 т/год., 3850 т на рік. 

Загальна потужність: 34650 т на рік. 

Параметри корпусів: 

- виробничий корпус – 156,4 х 48,0 м, висотою 6 м; 

- склад сировини – 12,0 х 48,0 м, висотою 6 м; 

- склад готової продукції – 12,0 х 48,0 м висотою 3,2 м; 

- корпус адміністративно-побутових приміщень – 84,4 х 12,0 м, двоповерховий;  

Джерело енергопостачання – проектоване КТП 4,9 мВТ. 

На майданчику є такі мережі і споруди водопостачання і каналізації: 

- питний водопровід; 

- виробнича каналізація; 

- побутова каналізація; 

- очисні споруди; 

- резервуари протипожежного запасу води для внутрішнього та  зовнішнього 
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пожежогасіння; 

Для виготовлення цукеркових мас використовуються  30 подрібнюючих установок 

загальна встановлена потужність 2760кВт 

Для фасування та пакування виробів вагою до 1 кг і 5 кг використовується дві 

пакувальні машини M08LK і M08LЕ фірми «MARTINI».  

Для формування продукції в пакети, обандеролювання, пакування отриманих пакетів – 

автоматична термозбіжна машина УМТ-600А-06КХП (4М).  

Для адміністрації і співробітників комплексу, що здійснюють різні операції за всіма 

видами робіт, пов'язаних з торговою і виробничою діяльністю, передбачені офісні 

приміщення.  

Для будівлі передбачена система водяного опалення. Система водяного опалення 

виробничих цехів є черговою і використовується для опалення цеху при зупинці лінії на 

профілактичні та ремонтні роботи. Для складу сировини передбачається окремий контур 

опалення з котельні. 

Газопровід Ø 89х3,5 від точки приєднання до підприємства прокладається підземно і 

виконується ПАТ «Дніпрогаз» за окремим проектом. 

Загальні потреби  

газу – 1 278 332 м3/рік. 

Водопостачання з мереж Дніпроводоканалу в обсязі 210 000 м3/рік. 

Обсяг води яка використовується в системі оборотного і промислового водопостачання 

119 630м3/рік. 

водоввідведення – господарсько - побутові  42945м3/рік, виробничі 47425 м3/рік. 

електроенергії – встановлена потужність 4,9 мВт 

Холодне водопостачання здійснюється від зовнішніх мереж водопроводу. 

Водовідведення зливових стоків в систему внутршньомайданчикових мереж зливової 

каналізації та очистки на проектованих очисних спорудах далі напірним трубопроводом  

зливаються у підвідний канал до ГНС-1 Кільченської зрошувальної системи  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 Розрахункові максимальні приземні концентрації 

забруднюючих речовин з урахуванням фонових забруднень як при нормальному  режимі 

роботи так і в разі виникнення аварійної ситуації на межі житлової забудови не повинні 

перевищувати нормативних показників.Якісні та кількісні показники водопостачання. Шум, 

вібрація. Збір та очищення зливової води в межах логістичного центру. Просадочні грунти. 

Забезпеченість елементами благоустрію. 

щодо технічної альтернативи 2_Така сама як в тех.альтернативі 1_________ 

щодо територіальної альтернативи 1 Гранично допустима висота 45 м. Максимально 

допустимий відсоток забудови визначається згідно ДБН 360-92. Рівень шуму на вібрації при 

будівництві та експлуатації в розрахунковій точці не повинен перевищувати  допустимий 

рівень. 

щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядаються 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 Топографо-геодезичні роботи, інженерно-геологічні та інші 

вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати 

виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил. 

щодо технічної альтернативи 2__ 

щодо територіальної альтернативи 1 Захист земельної ділянки будівництва та 

прилеглої території забезпечується раціональним рішенням схеми плану, організація 

водовідведення зливових стоків в систему внутршньомайданчикових мереж зливової 

каналізації та очистки на проектованих очисних спорудах. Далі стоки напірним 

трубопроводом  зливаються у підвідний канал до ГНС-1 Кільченської зрошувальної системи  

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядаються 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
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щодо технічної альтернативи 1: Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та 

експлуатації) на навколишне середовище: 

клімат та мікроклімат - впливів планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також 

пов’язаних з ними несприятливих змін у навколишньому середовищі будуть мінімальні; 

повітряне середовище – забруднення атмосферного повітря відбувається організованими та 

неорганізованими джерелами викидів : при експлуатації технологічного обладнання та від 

будівельної техніки; 

водне середовище – забір та водовідведення відбувається з урахуванням технічних умов 

від дніпроводоканала, з мереж міськводоканалу. Скид стічної води в поверхневі водойми – 

відсутній. Водовідведення зливових стоків в систему внутршньомайданчикових мереж 

зливової каналізації та очистки на проектованих очисних спорудах. Забруднення підземних 

вод мінімізовано. 

вплив звукового тиску - значення еквівалентного рівня звуку від проектованих джерел 

шуму в розрахункових точках не перевищуватиме припустимий еквівалентний рівень ; 

ґрунти - забруднення ґрунту в процесі експлуатації виробничо-логістичної будівлі 

мінімальні. 

геологічне середовище - діяльність об’єкта проектування не передбачає зростання 

існуючих статичних навантажень на ґрунти, динамічні навантаження виключені, можливість 

підтоплення ґрунтів виключена. 

В місці планованої діяльності заповідні об’єкти відсутні. 

соціальне середовище - проектним рішеннями передбачається створення 380 робочих 

місць. 

щодо технічної альтернативи 2 Така сама як в тех.альтернативі 1 за виключенням шуму та 

вібрації. 

щодо територіальної альтернативи 1 При  планованій діяльністі буде передбачено 

виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та інших територіальних 

обмежень згідно з вимогами діючих нормативних документів. СЗЗ , шум та вібрація та межі 

житлової забудови 

щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядаються 

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 

на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”) Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – 

виробництво кондитерських виробів в обсязі понад 20 т/д  абзац 5, пункту 8 частини 3 статті 

3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Планований обсяг досліджень: інженерно-геологічні вишукування, топо-геодезична 

зйомка. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля 

і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 

на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
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проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 

що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 

участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 

на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 

оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 

громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-

сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 

та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 

(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 

пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 

врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 

пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до Закону України “Про регулювання 

містобудівної документації”,  

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11  Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 
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що видається  Держархібудінспекцією України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської облдержадміністрації. Поштова адреса: 49000, Дніпропетровська обл., 

м.Дніпро, вул. Лабораторна, 69. Електронна адреса : ecology@adm.dp.gov.ua, телефон : 

096 512 94 24._________________________________________________________________ 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  

контактна особа) 
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