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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 ведння Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб'єктом господарювання) 

 

_____________________________________ 

(реэєстраційний номер справи про оцінку 

 впливу на довкілля планової діяльності  
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля,  
для паперової версії зазначається 

суб'єктом господарювання) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

__Приватне Акціонерне Товариство "Завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро" 

код ЄДРПОУ 01412851 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄЛРПОУ 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 планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля 

 

1.Інформація про суб'єкта господарювання 

ПрАТ"ЗМК Укрсталь Дніпр" юридична адреса :49019  м.Дніпро, вул. Ударників 54, контактний 
номер телефону (056)373-66-38 

(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  
приємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)  

 

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

Фактична потужність підприємства – 6000 т/рік. ПРАТ ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО" спеціалізується на 
виготовленні елементів металевих конструкцій, до номенклатури яких входять: суцільностінні конструкції, 
колони з прокатних профілів і зварні з листових елементів, листові конструкції за ДСТУ Б В.2.6-200- 2014 «Конструкції 
металеві будівельні. Вимоги до монтажу», згідно класифікатору КВЕД 2811.Відходи виробництва конструкцій металевих 
та деталей конструкцій металевих. Виробнича структура об’єкта визначена номенклатурою продукції, що випускається, 
технологічними процесами виготовлення продукції та складається з окремих підрозділів, що організовані по 
технологічному принципу та повністю забезпечують проведення основних технологічних процесів, а також допоміжних 
робіт, в тому числі: цех металообробки-; розмічувальна дільниця; дільниця сортування; міжкорпусна дільниця;- 
ковальсько-пресова дільниця, складально-зварювальний цех; цех малярних робіт та навантаження продукції;- 
енергетична дільниця;- ремонтно-механічна дільниця;- механічна дільниця;господарсько-транспортна дільниця;- 
топкові..До складу виробничої бази підприємства також відносяться:- складські приміщення;- трансформаторна 
підстанція та ін. Розкрій матеріалу проводиться за допомогою плазмової різки у цеху металообробки. 

Технічна альтернатива 1. 
Плазмова різка – це термічна різка електричною дугою, стовп якої стиснений за допо могою сопла пальника, потоку газу 
або зовнішнім електромагнітним полем. Різка здійснюється за рахунок високої концентрації теплової енергії.Процес 
киснево-газової різки полягає у спалюванні сталі в струмені кисню і складається з наступних стадій: прогрів металу до 



температури  займання в кисні; спалювання металу в кисні; видування продуктів згоряння (окислів та шлаків) з зони 
різки. 
Автоматична плазмова різка проводяться на наступному обладнанні: 
- Лінія свердління, маркування, плазмової та кисневої різки листа МАG C620 

Інв. №319 

- Лінія свердління, маркування, плазмової та кисневої різки листа МАG C1225 

Інв. №317 

Технічна альтернатива 2. 
Процес киснево-газової різки полягає у спалюванні сталі в струмені кисню і складається з наступних стадій: прогрів 
металу до температури займання в кисні; спалювання металу в кисні; видування продуктів згоряння (окислів та шлаків) з 
зони різки.Машина «Комета КЛ-8-3,5» (інв.№584) має окрему витяжну системувентиляції через яку видаляються 
речовини у вигляді суспендованих твердих  
частинок недиференційованих за складом, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки у 
перерахунку на діоксид мангану, хром та його сполуки у перерахунку на триоксид хрому, оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю.Забруднюючі речовини викидаються в атмосферне повітря через 
трубу (організоване джерело викидів №10).  
 

 3.Місце проваджння планової діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1 

  Територія ПрАТ"ЗМК УКрсталь Дніпро", розміщена за адресою: 49019, м. Дніпро, вул Ударників 54 .Площа 
ділянки, відповідно до Державного акту на право постійного користування землею від 21,9896 м кв., землю надано у 
постійн користування для розміщення підприємствав промислової зоні (В-3) згідно Державного Акту на право постійного 
користування землею за № 000675 від 23 грудня 1997р.: 
-кадастровий номер 1210100000:08:792:0001, площа -0,0168 га 

-кадастровий номер 1210100000:08:792:0003, площа -3,81 га 

-кадастровий номер 1210100000:08:792:0004), площа -18,1628 га 

. Розташовано на території уже існуючого цеху  металообробки та діючого підприємства, додаткової площі не потребує  . 

Розташування об’єкту обумовлено  технологічними вимогами, умовами безпеки руху, інженерного забезпечення, 
виконанням протипожежних норм. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
 Територіальна альтернатива не розглядається у зв’язку з наявним Державним Актом на право постійного 
користування землею, додаткової площі не потребує . 

 

 4.Соціально-економічний вплив планової діяльності 
Основним джерелом дії проектованою на соціальну  сферу слід рахувати викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. 

Концентрація забруднюючих речовин в межах санітарно-захисної зони і в найближчій житловій забудові не перевищує 
ГДК. Введення в експлуатацію MAG 1225, MAG 620 не привнесе значних змін на місце існування людини і не змінить 
положення, що створилося, по рівню захворюваності населення. 
 Таким чином можна зробити висновок, що не зробить шкідливого впливу на соціальну сферу. Введення в 
експлуатацію MAG 1225, MAG 620 дозволить поліпшити умови праці на робочих місцях і понизити витрати виробництва 
за рахунок знижния витрат на виробничий процес у порівнянні з газовим різанням, збільшити надходжння в місцевий та 
державний бюджети, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм  
 

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

Для цеху металообробки проектна потужність  200 т/місяць, тобто 2400т /рік. Загальна площа твердих покриттів 
в межах цеху 22000 м2 .  Форма будівництва-технічне переоснащення в існуючих границях. 
 Середня швидкість плазмової різки становить 12,5 мм/с. Середня довжина різу одним катодом складає 40 м . 
Протягом року на дільниці використовується 334 од. електродів. Таким чином загальна довжина різки складе 334 х 40 = 13360 м. З 
урахуванням середньої швидкості різки 0,0125 м/с, час роботи машини складе 13360 : 0,0125 = 1068800 с = 296,89 год/рік Враховуючи 
що показник середньої довжини різу залежить від номенклатури випущеної продукції (геометричні розміри, деталізація, тощо) , 
припускаємо що довжина різу для листів певної товщини, пропорційна їх кількості в загальній масі металевих листів, що надходя ть на 
підприємство:Сталь вуглецева низьколегована для листів до 10 мм- 5611,2м; 20 мм – 3072,8м;.40 мм 133,6м; 60 мм – 133,6мсталь 
якісна легована для листів до 10 мм – 3874,4 м; 20 мм – 267,2м; 40 мм – 133,6м;60 мм 133,6м). Враховуючи що показник середньої 
довжини різу залежить від номенклатури випущеної продукції (геометричні розміри, деталізація, тощо) , припускаємо що довжина різу 
для листів певної товщини, пропорційна їх кількості в загальній масі металевих листів, що надходять на підприємство:  

Сталь вуглецева низьколегованадля листів до 10 мм- 5611,2м; 20 мм – 3072,8м;.40 мм 133,6м; 60мм – 133,6мсталь якісна легована для 
листів до 10 мм – 3874,4 м; 20 мм – 267,2м; 40 мм – 133,6м; 60 мм 133,6м)обсяг переробки матеріалів залежить від номенклатури 
продукції, тому довжину різу приймаємо однаковою для низьколегованих та якісних легованих сталей (46887 п.м.)Цех працює в одну 
зміну (8 год.) протягом 250 днів на рік.Загальний час роботи протягом року становитиме: 250 х 8 = 2000 год.  В процесі ручного 
зварювання штучними електродами використовуються електроді УОНИ 13/55 (25 кг), МР3 (5 кг)Підприємство працює в одну зміну (8 
год.) протягом 250 днів на рік. Загальний час роботи протягом року становитиме: 250 х 8 = 2000 год.  



Відповідно до НАПБ.Б07.005-86 (ОНТП24-86) по вибухопожежної і пожежної небезпеки об’єкт відноситься до категорії В.
 Клас наслідків – СС2(ССЗ) 

Обєкт забезпечений усіма видами інженерних комунікацій: водопостачанням, каналізаціцєю, електропостачанням. 

Водопостачання та водовідведення обєкту буде здійснюватися згідно технічних умов КП «Дніпроводоканал» №0387 від 
23.04 2019р. 

-загальна потреба  у воді -158,38 м 3 /добу, максимальні витрати-2200 м 3 /місяц (0,85 л/с) 
-середньодобове скидання господарсько-побутових стоків – 63,5 м 3 /рік, максимальне скидання – 0,85 л/с 

Відведення дощових і талих вод передбачено системою внутрішніх водостоків  та приймається ТОВ ВКФ «НАЙС» згідно 
Договору № 2017-03/05 від 03 травня 2017р. Контроль зворотних (стічних) вод ведеться стороньою організацією, яка має 
відповідну сертифікацію на виконання робіт за договорними умовами 1 р. на квартал згідно погодженого Плану-графіку якості 
зворотних вод  у межах Дозволу на спеціальне водокористування №84/ДП/49д-20 від 19.06.2020р. 

Електропостачання об’єкту здійснюється згідно технічних умов та договору з ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» № 
061010 від 01 червня 2019р. 

Постачання природного газу здійснюється згідно технічних умов та договору з ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» 
№11410116NNSP016 від 01.01.2016р. 

Вивезення сміття  буде забезпечено комунальними службами, що мають відповідну сертифікацію на виконання робіт за 
договорними умовами 

 6.Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: 
- дотримання меж землевідведення; 
-  по забрудненню атмосферного повітря-дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  населених пунктів; 

- забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі СЗЗ; 

- -організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання у відходів згідно  за їх 

характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою 

передачею спеціалізованим підприємствам, які мають відповідну ліцензію щодо укладених договорів; 

-виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів 

-до грунту, поверхневим та підземним водам- відсутність на них прямого впливу; 

Санітарно-гігієнічні обмеження: 

-експлуатацію об’єкта здійснюється згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами 

-дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів (ДСП 173-96) з 

- абезпечення організованого збирання та відведення дощових, талих вод з території об'єкта;дотримання розміру 
санітарно-захисної зони; 

-  рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі 
встановленої СЗЗ; 

-Інші  обмеження: 

- дотримання правил пожежної безпеки, протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 

щодо технічної альтернативи 2  
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1  
Об’єкт модернізації – діючий, розташований на проммайданчику ЗМК, має: 

 -містобудівні  умови та обмеження(під’їздні дороги з твердим покриттям); 
-розмір СЗЗ  50м  зідно  ДСП 173-96 та рівень шуму, який не перевищує допустимого рівня шуму, дотримання нормативної 
СЗЗ; 

 -протипожежні розриви між будівлями та спорудами; 

- .територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою 
(забудовою), яка склалася на території планової діяльності та поряд з нею; 

- використання земельних площ в межах земельних ділянок в відповідності з вимогами чинного законодавства.  
Додаткового екологічно-інженерного захисту не потрібно. 
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається, див.п.3. 
 

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

щодо технічної альтернативи 1 
 Будівля, в якій проводиться планова діяльність, існуюча. 

Забруднюючі речовини видаляються з приміщень через дефлектори (організовані джерела викидів №№3-8) та 
загальнообмінну вентиляцію (організоване джерело викидів №9). За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі на зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації 
забруднюючих речовин не перевищують гігієнічні нормативи (менше 1 ГДК), тобто нормативний розмір СЗЗ 
підтверджений. Аналіз витрат, пов’язаних з реалізацією заходів щодо створення СЗЗ, не наводиться, територія СЗЗ 
розпланована та упорядкована, тобто капітального  будівництва та захисту території не предбачається. Треба 
проводити заміри викидів забруднюючих речовин від дефлекторів №№3-8 та загальнообміноої вентиляції №9- 

1р/рік. 
 технічної альтернативи 2-  
  Аналогічно до технічної альтернативи1 

щодо територіальної альтрнативи 1- 
Об’єкт модернізації – діючий, розташований на проммайданчику ЗМК, має: 

: -містобудівні  умови та обмеження(під’їздні дороги з твердим покриттям); 



 -розмір СЗЗ та допустимий рівень шуму; 

 -протипожежні розриви між будівлями та спорудами; 

 -підключення до існуючих мереж водопостачання, каналізації, електропостачання . 

Додаткового екологічно-інженерного захисту не потрібно. 
Ділянка погоджена з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться у приватнй власності. 
щодо територіальної альтернативи 2- 

Не розглядається, див.п.3 

 

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

 Джерелами забруднення атмосферного повітря під час будівництва – зварювальні та фарбувальні роботи. 
Вплив на атмосферне повітря-планованадіяльність супроводжується викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, що не перевищує нормативів ГДВ(азоту діоксиду, фтористого водню,  вуглецю оксиду, ксилолу 
пилу ( недиференційовані, зважені частинки), ацетону, толуолу, хрому ,  оксиду марганцю, оксиду заліза)  

Шумове навантаження:  не очікується шумового впливу на прилеглу територію, зумовленого роботою МАG 
C1225 ,МАG C620. Мінімальне шумове навантаження, впливу немає.  
Утворення відходів: в результаті планованої діяльності будуть утворюватися тверді побутові відходи та 
виробничі відходи (окалина, брухт чорного металу, залишки зварювальних матеріалів, флюс зварювальний 
відпрацьований, металева стружка,  відходи пилу ГОУ, фільтри ГОУ відпрацьовані,  масла технічні відпрацьовані від 
обладнання дільниці..Передбачений повний збір, роздільне зберігання на спеціально обладнаних майданчиках та 
передача відходів спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію відповідно до укладених договорів. 
-технологічні відходи планової діяльності за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище 
відносяться до 3 та 4 класу, при необхідності можуть застосовуватись існуючі технології утилізації або безпечного 
видалення на спеціалізованих об’єктах поводження з відходами; 
-інші відходи, а саме : відходи утворені від процесів обслуговування устаткування, відходи пакувальних матеріалів, 
відходи , утворені в процесі прибирання, будуть передаватись спеціалізованим підприємствам в сфері поводження з 
відходами. 

Вплив на водне середовище:  вплив виявляється в водоспоживанні та водовідведенні (утворення  побутових та 
зливових стоків)  На об’єкті  не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та грунтові води  
Вплив на геологічне середовище— вплив відсутній 

Вплив на клімат та мікроклімат- планова діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату 

Вплив на техногенне середовище – в районі розміщення планової діяльності відсутні пам’ятники архітектури, 
історії, культури, зони рекреації та об’єкти природно-заповідного фонду, вплив на сусідні будівлі та споруди 
відсутній 

Вплив на соціальне середовище -вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень; 

Вплив на рослиний та твариний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зонах впливу відсутні, цінних насаджень на 
території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні; 
Вплив на грунт – незначним джерелом забруднення може стати сміття, паливо- мастильні матеріали від роботи 
обладнання. З метою запобігання негативного впливу на грунт передбачається оснащення площадки контейнерами 
для відходів , передача  відпрацьованих масел спеціалізованим підприємствам в сфері поводження з відходами, 
вивезення твердих-побутових відходів на полігон.  При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії.  
 

Щодо технічної альтернативи 2- 

 Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтрнативи1:  

В межах існуючого проммайданчика ЗМК передбачено виконання екологічних, санітарно-гігієнічних . протипожежних, 
містобудівних та інших територіальних обмежень згідно з вимогами діючих нормативних документів. Шумове 
забруднення, вібраційний вплив та викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в межах СЗЗ  

Щодо територіальної альтернативи 2 – 

 Не розглядається – див.п.3 

 

 9.Належність планової 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 планової діяльності відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілл, абз.2,п.5 ч.3 ст.3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року та п.14,ч.3, ст.3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 
 
 10.Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного 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) 



 Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
 

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

включнню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 Плановий 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-VІІІ від 23 травня 2017 року: 

 -планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, шумового впливу, 
грунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час експлуатації 
установки. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного 
благополуччя.  

12.Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості  для участі в ній громадськості. 
 Планована суб'єктом господарювання діяльнысть 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 процдура, що передбачає: 
 підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
 проведення громадського обговорення планової 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 проваджння планової діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення. 

У висновки з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля  планової діяльності, 
визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість проваджння планової діяльності та визначає екологічні умови її провадженн я. 
 Забороняється розпочинати провадження  планової діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планової 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 планової діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорння 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 зап обігання 
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 оприлюднння цього  повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довк ілля. 
 Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлння). Це значно спростить 
процесс реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  
  У разі отримання таких зауважеень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені а Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб'єкту господарювання ( протягом трьох робочих дныв з дня їхотримання). особи, що надають зауважння 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 обгрунтовано відхилити зауваження і пропози ції 
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. Рішння про провадження планової діяльності 
 Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планової діяльності буде  
  Документи дозвільного характеру, а саме: 

- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ст.11 
Закону України «Про охорону атмосферного повітря) 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)  

що видаєтьсяться  
  Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 
    (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

 15.Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової 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,Директор департаменту- Панікарова Ірина Валентинівно , вул.Лабораторна б.69 ,м. 
Дніпро, 49000,тел.(096 )512 94 24, (0562)46-41-61._e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua_________________ 

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