
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

                         ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»_________     
                                                        код   ЄДРПОУ 31802573                                                         _  

 (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
53201,  Дніпропетровська  обл.,  м.  Нікополь,  просп.  Трубників,  56,  телефон:

+380566630882; +380674517071;    e  -  mail  :  nagnibeda@enr.net.ua  ________________________  
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця                                       

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

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

Планованою діяльністю передбачається техпереоснащення системи водовідних
колекторів з подальшою ліквідацією випусків зворотних вод №№ 3, 5, 6, та консервація 
3-х  станцій   стисненого  повітря  за  адресою:  м.  Нікополь,  просп.  Трубників,  56,
вул.     Мостова  (Радіонова),  78,  з  метою  зменшення  скидів  забруднюючих  речовин  до  
водних об’єктів та зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря. 

 Технічна альтернатива 1.
Технічною  альтернативою  1  передбачено  ліквідація  випусків  №№  3,  5,  6  та

переключення до випусків №№ 1 (скид до Каховського водосховища в межах м. Нікополь)



та  2  (скид  до  р.  Сухий  Чортомлик  в  межах  с.  Приміське  Нікопольського  району)  з
доочисткою стоків та подальшим скидом їх до водних об’єктів. 

Щодо станцій  стисненого повітря, технічною альтернативою 1 передбачено їх
консервацію на період відсутності потреби у кисневій продукції.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 розглядається скидання виробничих стічних вод у

водні об’єкти без очистки. 
Щодо станцій  стисненого повітря, технічною альтернативою 2 передбачено

його консервація, демонтаж будівлі та рекультивація території.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована  діяльність  передбачається  на  території  діючого  підприємства

ПрАТ     «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за адресою: м. Нікополь, просп. Трубників, 56, відповідно до  
наступних договорів оренди землі ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» з Нікопольською міською
радою:

- від 31.05.2019 р., рішення сесії Нікопольської міської ради від 28.02.2019 № 39-
45/  VII   (кадастровий  номер  1211600000:03:103:0003,  площа     –  29,5478  га),  термін  дії  
договору – 3 роки;

- від 21.02.2020 р., рішення сесії Нікопольської міської ради від 31.01.2020 № 71-
58/  VII   (кадастровий  номер  1211600000:03:047:0068,  площа     –  0,4133  га),  термін  дії  
договору – 5 років;

- від 21.02.2020 р., рішення сесії Нікопольської міської ради від 31.01.2020 № 73-
58/VII  (кадастровий  номер  1211600000:03:047:0074,  площа  –  0,7066  га),  термін  дії
договору – 5 років;

- від 21.02.2020 р., рішення сесії Нікопольської міської ради від 31.01.2020 № 74-
58/VII  (кадастровий  номер  1211600000:03:047:0081,  площа  –  0,4467  га),  термін  дії
договору – 5 років;

- від 21.02.2020 р., рішення сесії Нікопольської міської ради від 31.01.2020 № 70-
58/VII  (кадастровий  номер  1211600000:03:047:0079,  площа  –  3,1675  га),  термін  дії
договору – 5 років;

Берегові  насосні  станції  підприємства  знаходяться  за  адресою:  м.  Нікополь,
вул.     Мостова  (Радіонова),  78,  на  території  ПрАТ     «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  відповідно  до  
договору оренди землі ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» з Нікопольською міською радою від
01.12.2014  та  рішення  сесії  Нікопольської  міської  ради  від  31.01.2014  №  119-41/VI
(кадастровий номер 1211600000:03:112:0001, площа – 4,3197 га), термін дії договору – 10
років.

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

 Планована діяльність передбачається на території ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
з  наявними  договорами  оренди  землі,  тому  територіальна  альтернатива  2  не
розглядається. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Зменшення  негативного  впливу  на  водне  середовище,  можливість  проведення

заходів  з  повернення  території  після  ліквідації  випусків  до  земель  міської  ради  та



використання території для містобудівних потреб.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається техпереоснащення системи водовідних
колекторів  з  подальшою  ліквідацією  випусків  №№  3,  5,  6,  та  консервація   станцій
стисненого повітря ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Виробництво стисненого повітря здійснювалось на 3-х компресорних станціях,
облаштованих  одним  поршневим  компресором  типу  4ВМ  10-100/8  та  вісьмома
турбокомпресорами типу К-250-61-1.  Загальна потужність 2100 м  3  /хв.  З  червня 2017  
року  виробництво  стисненого  повітря  припинено  через  відсутність  замовлень  від
абонентів,  в  зв’язку  з  чим  планованою  діяльністю  передбачено  консервацію  станцій
стисненого повітря (відключення всіх джерел живлення, опис матеріальних цінностей,
опломбування,  територія  не  використовуватиметься  для  будь-яких  інших  цілей).   На
теперішній  час  підприємство  спеціалізується  на  виробництві  води  питної
централізованого  водопостачання,  виробництві   води   обробленої  негазованої,  на
постачанні  технічної  води  (забір  води  здійснюється  з  Каховського  водосховища)  та
наданні  послуг  з  попередньої  очистки  промстоків  з  території  виробничих  ділянок
підприємствам, які були утворені на базі ПАТ «Нікопольський Південнотрубний завод», а
також  скиданні зворотних вод  у водні об’єкти. 

Виробничі  стічні  води  від  основного  виробництва  ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
скидаються  в  ставок-шламонапичувач  для  повторного  використання  на  технологічні
потреби  основного  виробництва,  за  виключенням  водопровідної  ділянки.  Перед
повторним використанням вода із  ставка-шламонакопичувача проходить очищення на
очисних спорудах і далі подається користувачам. Підпитка ставка-шламонакопичувача
також здійснюється за рахунок скиду стічних вод вторинними водокористувачами.

Промзливова   каналізаційна  мережа  ПрАТ  «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  –  це  п’ять
ізольованих  одна  від  одної  систем  каналізування  для  відведення  виробничих  та
поверхневих  (дощових  та  талих)  стічних  вод  в  поверхневі  водні  об’єкти –  Каховське
водосховище  та  річку  Сухий  Чортомлик  з  території  виробничих  ділянок  наступних
підприємств:  ТОВ  ВО  «ОСКАР»,  ТОВ  «ВСМВО  ТИТАН  УКРАЇНА»,
ПрАТ     «НІКОПОЛЬСЬКИЙ  РЕМОНТНИЙ  ЗАВОД»,  ПрАТ  ВО  «Індустріал-Сервіс»,  
ПрАТ     «НІКОПОЛЬСКИЙ  ЗАВОД  ТЕХНОЛОГІЧНОГО  ОСНАЩЕННЯ»,  
ТОВ     «ІНТЕРПАЙП  НІКО  ТЬЮБ»,  ТОВ  «НВО  ТРУБОСТАЛЬ»,  
ПрАТ     «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  ПрАТ  «СЕНТРАВІС  ПРОДАКШН  ЮКРЕЙН»  та  
ПрАТ     «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».    

Планованою  діяльністю  передбачено  техпереоснащення  системи  водовідних
колекторів, а саме заміна п’яти колекторів на два шляхом ліквідації випусків №№ 6 та 3
(до Каховського водосховища) та випуску № 5 (до р. Сухий Чортомлик). В результаті
планованої діяльності система водовідведення буде наступна:

1)          в промзливову  каналізаційну систему з випуском № 1 (колишній випуск 2 до  
Каховського водосховища)   будуть відводитися  поверхневі (дощові та талі) стічні води
з прилеглої території ТОВ ВО «ОСКАР»; 

2)          в промзливову  каналізаційну систему з випуском № 2 (колишній випуск 4 до  
річки Сухий Чортомлик)  будуть відводитися  зворотні води від:

-  блоку  фільтрувальної  станції  ПрАТ  «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»,  станції
нейтралізації  слабокислих  стоків  ПрАТ  «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  і  основних  виробничих
цехів,  які  розташовані  на  проммайданчику  колишнього  ПАТ  «Нікопольський
Південнотрубний завод».



 Хімічно  забруднені  стоки  від  травильних  відділень  трубопрокатних  цехів
ТОВ     «ІНТЕРПАЙП  НІКО  ТЬЮБ»,  ПрАТ  «СЕНТРАВИС  ПРОДАКШН  ЮКРЕЙН»  
надходитимуть на станцію нейтралізації. Проектна потужність станції нейтралізації
– 200,0 м  3  /год,  фактична – 149,0 м  3  /год.  Нейтралізація  стоків здійснюється вапняним  
молоком; 

- охолодження індукторів та іншого технологічного обладнання трубопресового
цеху  ПрАТ  «СЕНТРАВИС  ПРОДАКШН  ЮКРЕЙН»,  ремонтно-механічного  цеху
ПрАТ     «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,  поверхневі  (дощові  та талі)  стічні  
води з прилеглої території даних виробництв, а також АБК ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
(колишній випуск № 3);

-            охолодження печей та іншого технологічного обладнання,  а також дощові  
і  талі   води  з  прилеглої  території   ТОВ  «ВСМВО  ТИТАН  УКРАЇНА»,
ПрАТ     «НІКОПОЛЬСЬКИЙ  ЗАВОД  ТЕХНОЛОГІЧНОГО  ОСНАЩЕННЯ»,  
ТОВ     ВО     «ОСКАР»,  компресорної  станції  №  2  ПрАТ  «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  (колишній  
випуск №  5).   

3)          в  промзливову  каналізаційну  систему  (колишній  випуск  №  6)  
відводитимуться дощові,  талі та дренажні зворотні води з прилеглої території  БНС
№     1 та БНС № 2 з подальшим надходженням зворотних вод у технічний водовод  для  
повторного використання води на технологічні потреби основного виробництва. 

Для перенаправлення стоків випуску 5 на випуск 2 запланований трубопровід з
труб  ПЕ  Ø160  довжиною  1200  м  та  влаштування  каналізаційної  насосної   станції
склопластикової  Д=3600 мм, Н=8500 мм.

   В  системі  каналізації  з  випуском  №   2   є  локальні  очисні  споруди  для  
нейтралізації  кислих  стічних  вод  (станція  нейтралізації)  і  загальнозаводські  очисні
споруди  –  ставок-шламонакопичувач  з  нафтовловлювачем.  Проектна  пропускна
потужність  ставка-шламонакопичувача  складає  6,0  тис.м  3  /год  при  повному  об’ємі  
ставка 30,0 тис.м  3   і дзеркала ставка – 5,0 га.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
 Щодо технічної альтернативи 1

-  по  забрудненню  атмосферного  повітря  -  значення  гранично-допустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів,
дотримання нормативів ГДВ;

 - по шумовому впливу – допустимі рівні шуму;
 -  по  поводженню з  відходами –  тимчасове  розміщення  відходів  в  спеціально

відведених  місцях,  передача,  згідно  укладеним  договорам,  організаціям,  які  мають
відповідну ліцензію; 

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів;
-  по  ґрунту,  поверхневим  та  підземним  водам  -  відсутність  на  них  прямого

впливу;
- дотримання санітарно-захисної зони підприємства.

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-захисної зони та рівня шуму на межі житлової забудови 



 Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається – див. п. 3

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
 Щодо технічної альтернативи 1

Інженерно-геологічні вишукування, топо-геодезичні вишукування

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної  альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1
Озеленення території та здійснення благоустрою.

 Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається - див. п.3

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
 Щодо технічної альтернативи 1

Клімат, мікроклімат   – планована діяльність не призведе до змін клімату та  
мікроклімату.

Атмосферне  повітря   –  можливе  локальне  забруднення  під  час  здійснення  
будівельних робіт. 

Водне  середовище   –  вплив  локальний  та  у  нормативних  межах.  Планованою  
діяльністю передбачається техпереоснащення системи водовідних колекторів з метою
припинення скиду забруднених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти.

Ґрунти   –  можливе  порушення  рослинного  шару  ґрунту  під  час  здійснення  
демонтажних та будівельно-монтажних робіт. З метою запобігання негативного впливу
на  ґрунт  передбачається  оснащення  території  контейнерами  для  побутових  і
будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів..

Рослинний та тваринний світ   – цінних насаджень на території не виявлено,  
заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи міграції тварин та птахів відсутні. Вплив
не очікується.

Шумовий вплив   – в межах допустимих норм.  
Техногенне середовище –    негативний вплив на промислові,  житлово-цивільні і  

сільськогосподарські  об’єкти,  пам’ятки  культури,  архітектури,  історії  та  інші
елементи техногенного середовища під час видобутку вод не передбачається.

Щодо технічної альтернативи 2
Клімат, мікроклімат   – планована діяльність не призведе до змін клімату та  

мікроклімату.
Атмосферне  повітря   –  можливе  локальне  забруднення  під  час  здійснення  

демонтажних робіт. 
Водне  середовище   –  вплив  від  водовідведення  стоків  безпосередньо  у  водні  

об’єкти.
Ґрунти   – вплив під час проведення робіт з рекультивації порушених земель..  
Рослинний та тваринний світ   –  цінних насаджень на території не виявлено,  

заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи міграції тварин та птахів відсутні. Вплив
не очікується.



Техногенне середовище –    в  районі  розміщення  планованої  діяльності  відсутні  
пам’ятки  архітектури,  історії,  культури,  зони  рекреації  та  об’єкти  природно-
заповідного фонду, вплив на сусідні будівлі та споруди не очікується. Вплив можливий від
втрати  потужностей  з  виробництва  стисненого  повітря  та  незабезпечення
підприємств кисневою продукцією.

Геологічне середовище   – вплив відсутній.  

Щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-захисної зони та рівня шуму на межі житлової забудови

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається - див. п.3

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")

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої
діяльності  та  об’єктів,  які  можуть  мати  значний  вплив  на  довкілля  та  підлягають
оцінці впливу на довкілля, п.13, ч. 3, ст. 3 та п. 14 ч. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля:
Підстави для здійснення оцінки 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  та  рівень  деталізації  інформації,  що  підлягає
включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

Відповідно  до  законодавства  рішенням  про  провадження  даної  планованої
діяльності буде документ дозвільного характеру, а саме:

- Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»)

- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами (ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря)

-   Дозвіл  на  спеціальне  водокористування  (Постанова  Кабінету  Міністрів
України від 13.03.2002 № 321  «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне
водокористування»)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається: 
- Державною архітектурно-будівельною інспекцією України  
-  Департаментом  екології  та  природних  ресурсів  Дніпропетровської  обласної

державної      адміністрації
- Державним агентством водних ресурсів 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 обласної_____
        державної адміністрації,  м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 096 512 94 24,  _    ___                         
                                                   e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua  _   _______________________                                  

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua_

