
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 

. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«П′ЯТИХАТСЬКИЙ КОМПЛЕКС»  

 код ЄДРПОУ 41522983  
(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  
.              49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1 

.       тел.: +380567322764,електронна адреса: PYATIHATSKIYCOMPLEX@CONST.DP.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. 

Реконструкція системи газопостачання зерносушарок ДСП-32 та SUKUP- TC 1682E 
шляхом встановлення станції регазифікації та використання резервного палива пропан-
бутану, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, П'ятихатський район, 
м. П'ятихатки, вул. Клименка, буд. 1.  

Реконструкція планується на виробничому майданчику (елеваторі) і призначена 
забезпечити резервним паливом пропан-бутаном технологічне обладнання із сумарною 
максимальною тепловою потужністю 13378 кВт – дві зерносушарки ДСП-32 потужністю 
по 3464 кВт кожна і зерносушарку SUKUP- TC 1682E потужністю 6450 кВт.  

Реконструкція системи газопостачання зерносушарок та підключення устаткування 
буде здійснюватися поетапно, в дві черги.  

В перший черзі плануються об’єкти станції регазифікації з наступними 
технологічними характеристиками: підземний резервуар (об’єм 50 м3, робочий тиск 1,57 
МПа) для зберігання та подачі на випарники рідкої фази резервного палива  -  пропан-
бутану; надземні та підземні газопроводи рідкої фази високого тиску, робочий тиск яких 
буде складати не більше ніж 1,6 МПа (16 бар); надземні та підземні газопроводи парової 
фази середнього тиску, робочий тиск яких буде складати не більше ніж 0,03 МПа (300 
мбар); випарник ЗВГ  моделі KEV-500-SR масовою продуктивністю 500 кг/год. з 
теплообмінним апаратом, що нагрівається електричними ТЕНами загальною електричною 
потужністю 75 кВт; випарник ЗВГ моделі KEV-200-SR масовою продуктивністю 200 



кг/год. з теплообмінним апаратом, що нагрівається електричними ТЕНами загальною 
електричною потужністю 30 кВт; регуляторна група для зниження тиску газу до 
необхідного перед пальником масовою продуктивністю 1200 кг/год., об’ємною 
продуктивністю 510,65 м3/год., тиском на вході 2…16 бар, тиском на виході 300 мбар. 

В другій черзі плануються об’єкти станції регазифікації з наступними 
технологічними характеристиками: випарник ЗВГ  моделі KEV-500-SR масовою 
продуктивністю 500 кг/год. з теплообмінним апаратом, що нагрівається електричними 
ТЕНами загальною електричною потужністю 75 кВт. 

Пуск в експлуатацію та технічне обслуговування станції регазифікації буде 
виконуватися спеціалізованою організацією на договірній основі.        

Технічна альтернатива 1. 

Використання на зерносушарках резервного палива – пропан-бутана – із загальною 
витратою рідкої фази 1,940 м3/год. на максимальному навантаженні технологічного 
обладнання. 

Технічна альтернатива 2.  

Використання на зерносушарках резервного палива – дизпалива – із загальною 
витратою 0,6 м3/год. на максимальному навантаженні технологічного обладнання. 

 

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

Місце провадження планованої діяльності ТОВ «П′ЯТИХАТСЬКИЙ КОМПЛЕКС» –  
виробничий майданчик (елеватор), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, 
П'ятихатський район, м. П'ятихатки, вул. Клименка, буд. 1.  

Реконструкція планується в межах існуючої не забудованої ділянки загальною 
площею 5,0345 га (кадастровий номер 1224510100:13:003:0009).  

Проектні рішення враховують наявність вже існуючого устаткування, мереж 
інженерних комунікацій та взаємозв′язок з діючим виробництвом підприємства,   

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Не розглядається в зв’язку з наявним договором оренди землі б/н від 23.03.2019р. 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається 

збільшенням податкових відрахувань до місцевого бюджету; створенням нових  робочих 
місць в кількості 4 од. для населення, яке проживає в межах даного адміністративного 
району; стимулюванням розвитку місцевого промислового виробництва внаслідок 
залучення будівельних компаній, транспортних компаній, компаній у сфері технічного 
обслуговування технологічного обладнання.  

Реалізація проектних рішень за сучасною технологією та використанням 
високоякісного технологічного обладнання від провідних виробників дозволить 
забезпечити дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. 

 

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

Площа ділянки планованої реконструкції складає 0,1354 га, в тому числі площа 
технічних споруд – 0,0031 га, площа автомобільного майданчику для розміщення 
автоцистерн – 0,09 га, площа тротуару – 0,0075 га, площа озеленення (газон) – 0,0348 га.  

Основні технічні характеристики об’єктів станції регазифікації: підземний резервуар 
– геометричний об’єм 50 м3 , робочий об’єм 42,5 м3, габаритні розміри – 10650 × 2600 × 
3086; випарники ЗВГ  моделі KEV-500-SR – габаритні розміри – 1505 × 730 × 985, моделі 
KEV-200-SR – габаритні розміри – 1310 × 610 × 810; газопроводи рідкої фази – труба 57 × 
3,5 з внутрішнім діаметром 26 мм; газопроводи парової фази – труба 133 × 4,5 з 
внутрішнім діаметром 125 мм;  

Потреба в сировинних та матеріальних ресурсах:  
- при роботі зерносушарок на максимальному навантаженні загальна витрата парової фази 
ЗВГ складе 476,8 нм3/год. або 1096,63 кг/год., рідкої фази ЗВГ – 1,940 м3/год.; 
- у тепловій енергії – відсутня; 



- у воді – відсутня; 
- електроенергії – 220 кВт.год./рік.   

 

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

- клімат та мікроклімат – прямий вплив відсутній; 
- атмосферне повітря – недопущення перевищень значень ГДК забруднюючих 

речовин на межі СЗЗ; дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; 

- водні ресурси – забір води на технологічні потреби відсутній; питна вода буде 
постачатися у спеціальних ємностях (бутильована); скидання стічних вод: 
промислові стоки відсутні, господарсько-побутові стоки планується збирати у 
спеціальну герметичну ємність та по мірі накопичення відкачувати і вивозити 
спеціалізованим підприємством згідно договору; 

- грунт та підземні води – прямий вплив відсутній; 
- техногенне середовище – прямий вплив відсутній; 
- акустичне навантаження – недопущення перевищень нормативів акустичного 

навантаження відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, 
будинків і споруд від шуму»; 

- поводження з відходами – організація місць тимчасового зберігання та передача 
всіх видів утворених відходів спеціалізованим підприємствам відповідно до 
вимог Державних санітарних правил утримання територій населених місць 
ДСанПіН 42-128-4690-88. 

щодо технічної альтернативи 2 
Те ж, що за технічною альтернативою 1.  

щодо територіальної альтернативи 1 
- дотримання розміру СЗЗ згідно з «Державними санітарними правилами планування 

та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 19.06.96р. № 173» із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 362 від 
02.07.2007, № 653 від 31.08.2009, № 952 від 18.05.2018; 

- відстань місця провадження планованої діяльності від житлової забудови 
відповідно до вимог ДБН Б..2.2.-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

- використання існуючих інженерних мереж та комунікацій; 
- використання земельних площ виключно в межах земельної ділянки. 
щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається в зв’язку з наявним договором оренди землі б/н від 23.03.2019р. 
 

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

щодо технічної альтернативи 1 
інженерно-геологічні вишукування проводились підприємством «ГЕОЗОНД» в січні 

2018р., на підставі яких будуть впроваджуватись заходи, що забезпечують інженерну 
підготовку території  і її захист при будівництві з метою зменшення впливу на довкілля.   

щодо технічної альтернативи 2 
Те ж, що за технічною альтернативою 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Благоустрій та озеленення прилеглої території. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається в зв’язку з наявним договором оренди землі б/н від 23.03.2019р. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1  
атмосферне повітря, джерела впливу: - технологічне обладнання, транспорт, 

будівельна техніка; можливий вплив - забруднення атмосферного повітря внаслідок 



викиду забруднюючих речовин (пропан, бутан, одорант, тверді суспендовані частинки, 
двоокис азоту, оксид вуглецю, сажа, ангідрид сірчистий та ін.); 

 водне середовище, джерела впливу: - водокористування на технологічні потреби 
відсутні, питна вода буде постачатися у спеціальних ємностях (бутильована); скидання 
стічних вод: промислові стоки відсутні, господарсько-побутові стоки планується збирати 
у спеціальну герметичну ємність та по мірі накопичення відкачувати і вивозити 
спеціалізованим підприємством згідно договору; 

ґрунти, джерела впливу: - обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними;  
соціальне середовище, джерела впливу: - технологічне обладнання, транспорт, 

будівельна техніка, можливий вплив – забруднення атмосферного повітря населених 
місць, шумовий вплив;  

рослинний і тваринний світ – стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі 
діяльності, істотним чином не зміниться; заповідні об’єкти в зоні планованої діяльності 
відсутні; 

клімат і мікроклімат: джерела впливу відсутні;  
навколишнє техногенне середовище – порушення експлуатаційної надійності 

довколишніх техногенних об’єктів не передбачається. 
щодо технічної альтернативи 2  
атмосферне повітря, джерела впливу: - технологічне обладнання, транспорт, 

будівельна техніка; можливий вплив - забруднення атмосферного повітря внаслідок 
викиду забруднюючих речовин (пропан, бутан, одорант, тверді суспендовані частинки, 
двоокис азоту, оксид вуглецю, сажа, ангідрид сірчистий та ін.); збільшення обсягу викидів 
забруднюючих речовин за рахунок використання  в якості палива для зерносушарок 
дизпалива; 

 водне середовище, джерела впливу: - водокористування на технологічні потреби 
відсутні, питна вода буде постачатися у спеціальних ємностях (бутильована); скидання 
стічних вод: промислові стоки відсутні, господарсько-побутові стоки планується збирати 
у спеціальну герметичну ємність та по мірі накопичення відкачувати і вивозити 
спеціалізованим підприємством згідно договору; 

ґрунти, джерела впливу: - обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними;  
соціальне середовище, джерела впливу: - технологічне обладнання, транспорт, 

будівельна техніка, можливий вплив – забруднення атмосферного повітря населених 
місць, шумовий вплив;  

рослинний і тваринний світ – стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі 
діяльності, істотним чином не зміниться; заповідні об’єкти в зоні планованої діяльності 
відсутні; 

клімат і мікроклімат: джерела впливу відсутні;  
навколишнє техногенне середовище – порушення експлуатаційної надійності 

довколишніх техногенних об’єктів не передбачається. 
щодо територіальної альтернативи 1  
соціальне середовище, джерела впливу: - технологічне обладнання, автотранспорт, 

будівельна техніка. Можливий вплив – перевищення гігієнічних нормативів допустимого 
вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення 
санітарних норм допустимого шуму на території житлової забудови. 

 щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається в зв’язку з наявним договором оренди землі б/н від 23.03.2019р. 

 

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 об'єкту належить до другої категорії видів планованої 
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, а саме: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу 



природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового 
типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого 
газу) – абзац 1 пункту 4 частини 3 статті 3 Закону України "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) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис 
основних характеристик планованої діяльності; 

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля; 
- інформація про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі; 
- інформація про метеорологічні та кліматичні характеристики в місці здійснення 

планованої діяльності; 
- інформація про наявність об’єктів історико-культурної спадщини; 
- опис впливу планованої діяльності на довкілля; 
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля. 
 

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. 

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  

Документи дозвільного характеру, а саме Дозвіл на виконання будівельних робіт        
(ст.37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»), Сертифікат 
відповідності закінченого будівництвом об’єкта (ст. 7 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності») та 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 видаються  Державною архітектурно-будівельною інспекцією України і 
Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА                    . 

(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: 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 49000, м. Дніпро, пр.. 
Олександра Поля, 1, тел. (056) 742-89-80, 742-88-59, e-mail: info@adm.dp.gov.ua 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, вул. 
Лабораторна, 69, Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua   

097 599 76 05; 096 512 94 24 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  

контактна особа) 


