
 

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 
 

Управління комунального господарства та будівництва  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Павлоградської міської ради,        
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або 

  код ЄДРПОУ 26137720 
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  
Україна, 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 115; 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

тел. (050)8807298 

особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
 

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

Планована діяльність, її характеристика. 

Планована діяльність – «Відновлення гідрологічного режиму шляхом розчищення русла р. Вовча в 

районі міського пляжу на території парку ім. 1 Травня в м. Павлограді. Капітальний ремонт».                    

Річка Вовча бере початок поблизу с. Новоселівка Ясинуватського району Донецької області і впадає в  

р. Самара  нижче м. Павлоград Дніпропетровської області. Значна частина басейну розташована на 

північно-західних схилах Донецького кряжу та Приазовської височини і лише нижня його окраїна 

потрапляє в межі Придніпровської низовини. Основним джерелом живлення річки є води від танення 

снігу. Дана обставина визначає основну рису гідрологічного режиму – в період з березня по травень в 

залежності від водності року проходить 60-70% річного обсягу стоку. В період літньої межені на 

окремих ділянках русло річки через незначний стік може перетворюватись на ряд відокремлених між 

собою плес. Природний гідрологічний режим річки суттєво порушений господарською діяльністю в 

басейні річки. До основних факторів впливу відносяться скидання зливових вод населених пунктів, 

водовідведення шахтних вод, використання водосховищ для водопостачання Донбасу в системі 

                                                           
*
 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



каналів Дніпро – Донбас і Сіверський Донець – Донбас, регулювання стоку існуючими ставками і 

водосховищами.                                                                                                                                                                                                                                           

Планованою діяльністю передбачається здійснення заходів на ділянці русла р. Вовча, що знаходиться 

на відстані близько 20 км від її впадіння з лівого берега в р. Самара, яка в свою чергу є лівобережною 

притокою р. Дніпро. Розчистка русла р. Вовча планується на ділянці протяжністю 630,0 м в районі 

міського пляжу на території парку ім. 1 Травня в м. Павлограді.                                                                              

Ширина  русла  з  відкритою водною поверхнею коливається від 37,0 до 58,0 м, вища водна 

рослинність (очерет) сконцентрована на мілководді біля лівого берега в районі пляжу, вище і нижче 

по течії заростання складає близько 20 % і спостерігається по обох берегах. Берегові укоси в 

основному стійкі, місцями поросли деревинною рослинністю. Окремі місця закріплені 

залізобетонними плитами (правобережний укіс довжиною близько 30 м в районі вул. Г.Світличної)   

та підпірна стінка вище пішохідного мосту по вул. Соборна.                                                                                        

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 

річок належать до природоохоронних заходів (п. 12 Переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. 

№1147 зі змінами).                                                                                                                                                            

Технічна альтернатива 1.  

Розчищення ділянки русла передбачається екскаватором з берега, для чого влаштовується берма для 

проходу екскаватора вздовж русла. При даному варіанті (технології) розчистки екскаватор рухається 

вздовж річки, послідовно виймаючи ґрунт до глибини проєктних відміток. На ділянці русла в районі 

пляжу, а також в зоні недосяжності екскаватором з берега, роботи з розчищення планується 

виконувати плавучим екскаватором. Вийнятий ґрунт розташовується навалом безпосередньо вздовж 

берегової лінії. По мірі просушування ґрунту проводиться його розробка екскаватором з 

навантаженням в автосамоскиди. Можливість подальшого складування вийнятого ґрунту або 

вивезення його на полігон відходів буде вирішуватися за результатами проведення додаткових 

досліджень за хімічними та токсичними показниками.                                                                                                             

Технічна альтернатива 2.  

Розчищення ділянки русла річки від мулових відкладень з використанням технології гідромеханізації 

із застосуванням земснаряду з транспортуючим пульпопроводом до майданчика зневоднення. При 

даному варіанті (технології) розчистки необхідно влаштування на вільній території вздовж русла 

споруд для зневоднення мулових відкладень до можливості їх перевезення, збір та повернення 

освітленої води назад у річку та застосування реагентів для прискорення процесу зневоднення 

(водовіддачі) мулових відкладень. Використання земснаряду не забезпечить виконання формування 

берегів і потребує додаткового застосування іншої будівельної техніки та механізмів.                                                                                              
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.  

Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, ділянка русла р. Вовча в районі міського пляжу на 

території парку ім. 1 Травня від вул. Західна до пішохідного моста по вул. Соборна.                                                              

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.  

Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, ділянка русла р. Вовча на території парку ім. 1 Травня 

від пішохідного моста по вул. Соборна до пров. Комунального (в районі автодорожнього моста по 

вул. Дніпровська).                                                                                                                                                                         
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Покращення водообміну, поліпшення гідрологічного режиму, гідрогеологічного, екологічного та 

санітарного стану ділянки русла р. Вовча в районі міського пляжу на території парку ім. 1 Травня в 

м. Павлограді.                                                                                                                                                                           

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Розчистка ділянки русла річки Вовча передбачається в районі міського пляжу на території парку 

ім. 1 Травня в м. Павлограді, загальною протяжністю 630,0 м. Ширина розчистки ділянки русла 

р. Вовча в середньому складає 50,0 м, глибина розчистки – 0,5 – 2,8 м, закладання укосів – 1 : 3, 

орієнтовний об'єм вийнятого при розчистці ґрунту – до 20000 м
3
, площа видалення на мілководді 

водної рослинності (очерету) – до 1,2 га.                                                                                                                                                                                               

Відновлення гідрологічного режиму русла річки передбачається шляхом видалення мулових 

відкладень, водної рослинності в руслі річки та очищення дна русла від сторонніх предметів. Траса 



розчистки передбачається по існуючому руслу річки з урахуванням ситуації, що склалася, а також з 

максимальним збереженням існуючого ландшафту та благоустрою прилеглої території.                                  

При будівництві будуть використовуватися існуючі дороги та під'їзди.                                                         

При складанні звіту з оцінки впливу на довкілля та опрацюванні проєктних рішень для реалізації 

даної планованої діяльності можливе уточнення основних показників технічних характеристик 

провадження планованої діяльності.                                                                                                                  
 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання вимог Водного 

кодексу України, Земельного кодексу України, законодавства України про природно-заповідний 

фонд, про охорону навколишнього природного середовища, про охорону атмосферного повітря, про 

рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, про тваринний світ, про 

відходи та ін., а також вимог санітарного, протипожежного та містобудівного законодавства.                                  

Екологічні та санітарні обмеження передбачають дотримання вимог щодо водоохоронних зон і 

прибережної захисної смуги водного об'єкту, щодо територій природно-заповідного фонду, щодо 

ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, водному середовищі, ґрунті; проведення робіт 

строго в позанерестовий період; дотримання норм щодо шумового та вібраційного навантаження, 

прийнятний рівень ризику для населення та ін.                                                                                                                                        

Протипожежні обмеження передбачають дотримання протипожежних норм і правил.                                                          

Містобудівні обмеження передбачають виконання розчистки ділянки р. Вовча в межах існуючого 

русла з максимальним збереженням природного ландшафту.                                                                           

щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні та інші обмеження щодо технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.            

щодо територіальної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження щодо територіальної альтернативи 1 аналогічні технічній альтернативі 1.            

щодо територіальної альтернативи 2 

Екологічні та інші обмеження щодо територіальної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.              
 

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

щодо технічної альтернативи 1  

При провадженні планованої діяльності всі заходи з інженерної підготовки та захисту території 

будуть розроблятися з урахуванням польових обстежень, топографо-геодезичних та інженерно-

геологічних вишукувань, гідрологічних розрахунків, проведення аналізів за хімічними та токсичними 

показниками вийнятого ґрунту (мулу) та поверхневої води р. Вовча. Технічні рішення щодо реалізації 

планованої діяльності будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, 

охоронних, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів.                                                                                                                                      

щодо технічної альтернативи 2  

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території щодо технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1.                                                                                                                                             

щодо територіальної альтернативи 1 

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території щодо територіальної альтернативи 1 

аналогічні технічній альтернативі 1.                                                                                                                                     

щодо територіальної альтернативи 2  

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території щодо територіальної альтернативи 2 

аналогічні технічній альтернативі 1.                                                                                                                                      
 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

Клімат – в періоди будівництва та експлуатації: впливи не передбачаються.                                                                                                           

Повітряне середовище – в період будівництва: очікується тимчасовий незначний вплив, що 

зумовлений місцевим забрудненням повітряного середовища за рахунок викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря під час виконання будівельних робіт (від роботи техніки та 

механізмів – робота двигунів внутрішнього згорання, земляні роботи, проведення перевантажу-

вальних операцій з сипучими матеріалами тощо); в період експлуатації: вплив не передбачається.                      

Поверхневі води – в період будівництва: очікується тимчасовий незначний вплив, що зумовлений 

збільшенням каламутності поверхневої води та концентрацій зважених мінеральних речовин в її 

товщі, незначної зміни її кольору та прозорості в межах ділянки проведення будівельних робіт з 



розчистки русла. Будівельні роботи планується здійснювати з дотриманням вимог щодо 

водоохоронних зон та прибережної захисної смуги водних об'єктів від забруднення, засмічення і 

вичерпання; в період експлуатації: очікується позитивний вплив – відновлення і поліпшення 

сприятливого гідрологічного режиму, екологічного та санітарного стану ділянки русла річки.                       

Підземні (ґрунтові) води – в період будівництва: вплив не передбачається; в період експлуатації: 

очікується позитивний вплив – запобігання підтопленню прилеглої території ґрунтовими водами за 

рахунок відновлення та покращення природних умов водообміну в межах прибережної захисної 

смуги та водоохоронної зони річки.                                                                                                                            

Геологічне середовище – в період будівництва: вплив не передбачається; в період експлуатації: 

очікується позитивний вплив – відновлення і поліпшення гідрогеологічного стану ділянки русла річки 

та прилеглої території, збереження берегів.                                                                                                                      

Ґрунти – в період будівництва: очікується тимчасовий незначний вплив на ґрунти, що зумовлений 

проведенням будівельних робіт (пошарове зняття та переміщення родючого та мінерального шарів 

ґрунту у відвали в місці проведення робіт, з подальшим його відновленням при впорядкуванні; виїмка 

ґрунту (мулу) при розчищенні русла річки, його зневоднення, з подальшим вивезенням та 

розрівнюванням в місцях постійного складування на узгодженій території тощо; в період 

експлуатації: вплив не передбачається.                                                                                                                            

Землі – в періоди будівництва та експлуатації: впливи не передбачаються.                                                                                    

Флора, фауна – в період будівництва: очікується тимчасовий незначний вплив на рослинний та 

тваринний світ, що зумовлений проведенням будівельних робіт, а саме: пошарове зняття та 

переміщення родючого шару ґрунту з насінням та залишками кореневої системи рослин у відвали в 

місці проведення робіт, з подальшим його відновленням; очищення дна річки від сторонніх предметів; 

видалення на мілководді водної рослинності; обрізка гілок та видалення самосійних і порослевих 

дерев та кущів, стовбури та крони яких заважають проведенню будівельних робіт; проведення робіт з 

розчистки русла річки призведе до тимчасового погіршення умов життєдіяльності та зменшення 

чисельності представників гідробіонтів: організмів планктону та бентосу, що мешкають на даній 

ділянці в річці; в період експлуатації: очікуються позитивні впливи – озеленення та відновлення 

порушеної території, поліпшення умов життєдіяльності та існування представників гідробіонтів: 

організмів планктону та бентосу. Планованою діяльністю передбачається здійснення відповідних 

компенсаційних заходів щодо заподіяних збитків. Відновлення біопродуктивності даної ділянки річки 

відбудеться в короткі терміни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ландшафт – в період будівництва: очікується тимчасовий незначний вплив, що зумовлений 

незначною зміною існуючого ландшафту з максимальним збереженням навколишнього рельєфу під 

час улаштування проїзду для будівельної техніки,  з подальшим відновленням порушеної території; в 

період експлуатації: вплив не передбачається.                                                                                                                 

Біорізноманіття – в період будівництва: очікується тимчасовий незначний вплив на біологічне та 

ландшафтне різноманіття, з подальшим їх відновленням; в період експлуатації: очікуються позитивні 

впливи – озеленення та відновлення порушеної території, поліпшення умов життєдіяльності та 

існування представників гідробіонтів: організмів планктону та бентосу.                                                                      

Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, заповідні 

об'єкти – в періоди будівництва та експлуатації: впливи не передбачаються. Будівельні роботи 

будуть виконуватися з дотриманням норм і вимог чинного законодавства.                                                    
Здоров'я населення – в період будівництва: очікується тимчасовий незначний вплив, що зумовлений 

забрудненням повітряного середовища за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря під час виконання будівельних робіт; в період експлуатації: вплив не передбачається.                        

Навколишнє соціальне середовище (населення) – в період будівництва: очікується тимчасовий 

незначний вплив, що зумовлений шумовим та вібраційним навантаженням під час виконання 

будівельних робіт; в період експлуатації: очікується позитивний вплив – естетична організація 

території, відновлення і поліпшення сприятливого гідрологічного режиму, гідрогеологічного, 

екологічного та санітарного стану ділянки русла річки та прилеглої території в районі міського пляжу, 

запобігання підтопленню прилеглої території ґрунтовими водами.                                                                                       

Навколишнє техногенне середовище – в період будівництва: очікується тимчасовий незначний вплив, 

що зумовлений навантаженням на існуючі дороги та можливе тимчасове короткочасне обмеження 

доступу до існуючих об'єктів місцевої інфраструктури, навколишніх техногенних об'єктів; в період 

експлуатації: очікуються позитивні впливи – запобігання підтопленню прилеглої території 

ґрунтовими водами (у т.ч. запобігання руйнування будівель, споруд та інших природно-технічних 

елементів техногенного середовища).                                                                                                                    



щодо технічної альтернативи 2  

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1.                                                                                                                                                                          

щодо територіальної альтернативи 1  

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо територіальної альтернативи 1 

аналогічні технічній альтернативі 1.                                                                                                                              

щодо територіальної альтернативи 2  

Планованою діяльністю планується покращення водообміну, поліпшення гідрологічного режиму, 

гідрогеологічного, екологічного та санітарного стану ділянки русла р. Вовча в районі міського пляжу 

на території парку ім. 1 Травня в м. Павлограді, а реалізація планованої діяльності за територіальною 

альтернативою 2 не призведе до очікуваного позитивного впливу на стан навколишнього соціального 

середовища (населення) в районі міського пляжу. Інші сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля щодо територіальної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.                                                                          
 

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”) 
Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно абз. 7 п. 10 частини 

третьої статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23.05.2017 р. – 

проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і 

стабілізації стану русел річок).                                                                                                                                 
 

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 оцінки транскордонного впливу відсутні.                                                                 
 

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

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23.05.2017 р. 

в обсязі, достатньому для прийняття рішень щодо провадження планованої діяльності.                                            
 

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; 

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. 

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 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, про що зазначається 

в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 
 

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,                                                                                                                  
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 

 

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.                                                                                              

 

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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 обласної Державної адміністрації,  

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

поштова адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69; е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua,                                

контактна особа) 

тел. 096 512 94 24  


