
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 

 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або 

код ЄДРПОУ 01038699 
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, 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 39-А 
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

e-mail: info@dovr.gov.ua   тел.: (056) 720-91-56, 745-25-75. 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

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

Планована діяльність, її характеристика. 

«Очистка акваторії Дніпра в районі першого підйому Аульського водоводу 

Криничанського району. Капітальний ремонт».  

Технічна альтернатива 1. 

Проведення очистки акваторії р. Дніпро у зоні санітарної охорони водозабору 

площею 6,2 га. Капітальний ремонт  берегоукріплення довжина – 158 м, площа очистки у 

водоприймальному ковші насосної станції – 0,2 га. капітальний ремонт водопропускних 

галерей – 4 шт. та капітальний ремонт рибозахисту водозабору. 

 

Технічна альтернатива 2. 

Для захисту берегоукріплення влаштувати огороджувальні дамби довжиною 300 м. 

Провести очистку від мулових наносів акваторії р. Дніпро у береговій зоні біля 

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



водозабору на площі 7,2 га. Встановити кріплення вертикальної берегової лінії геотубами 

в які намиватиметься мулистий ґрунт з акваторії, що розчищатиметься земснарядом. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід" за 

адресою: 52300, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Аули, 

комплекс будівель та споруд № 2, Аульська селищна рада, розташоване за межами 

населеного пункту в адміністративних межах Кам’янського району на території 

Криничанської селищної територіальної громади, кадастровий номер 

№ 1222055300:01:001:0019 право постійного користування земельною ділянкою на 

підставі  державного акту на право користування землею, серія та номер: ЯЯ № 040882 

виданий 25.06.2008р. та на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

серія та номер: САС № 205200 видано 17.03.2011р. 

Берегова насосна станція КП ДОР «Аульський водовід» в 2,5 км західніше 

м. Кам’янське, в північно-західній частині селища Аули.  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

У зв’язку з наявним правом постійного користування земельною ділянкою 

кадастровий номер № 1222055300:01:001:0019 на підставі  державного акту на право 

користування землею, серія та номер: ЯЯ № 040882 виданий 25.06.2008р. та на підставі 

свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія та номер: САС № 205200 видано 

17.03.2011р., додаткове відведення земель не планується, тому територіальна 

альтернатива 2 не розглядається. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Роботи з капітального ремонту водопропускних галерей, капітального ремонту 

берегоукріплення, капітального ремонту рибозахисту водозабору, видалення осадів у 

водоприймальному ковші насосної станції та проведення очистки акваторії р. Дніпро у 

береговій зоні водозабору біля берегової насосної станції КП ДОР "Аульський водовід" 

спрямовані на поліпшення санітарно-гігієнічних та екологічних умов роботи 

підприємства, здешевлення технологічних процесів очистки води та покращення якості 

послуг, які надаються населенню. Вище зазначені заходи спрямовані на покращення стану 

акваторії та якості води на станції для суттєвого зменшення фінансових витрат на 

додаткову очистку води та інші поточні витрати, які з кожним роком тільки збільшуються. 

Роботи будуть сприяти задоволенню містобудівних потреб для забезпечення стійкого 

функціонування об’єктів на території Кам’янського та Дніпровського районів 

Дніпропетровської області, разом з містами Кам’янське, Дніпро, Верхньодніпровськ, та 

смт. Кринички, а також зниженню можливих матеріальних збитків від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру.  

Це один з основних питних водозаборів міст Кам’янське, Дніпро, 

Верхньодніпровськ,  та смт. Кринички усі плановані заходи вплинуть позитивно на понад 

1 млн. населення, які отримають більш якісну та чисту воду, що призведе до покращення 

здоров’я населення.  

Також усі підприємства зможуть задовільнити власні виробничі потреби у якісній 

воді без додаткових витрат, що призведе до значного економічного зростання регіону та 

додаткових фінансових надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Також позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у 

створенні робочих місць на час проведення робіт. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
1) Загальні технічні характеристики: 

– проектна потужність споруджень - 810 т. м3/добу; 

– фактична потужність – 209,7 т. м3/добу. 



Забір води здійснюється з ріки Дніпро в районі смт Аули. У районі водозабору 

виконується попереднє хлорування сирої води у водозабірному ковші. На території 

водозабірних споруджень розташована насосна станція першого підйому, хлораторна, 

камери переключення, камера гасіння. Від водозабірних споруджень вода по трьох нитках 

водоводу D=1400-1600мм подається на очисні споруди, де вона очищується до 

необхідного рівня у відповідності ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною". 

Після очищення вода надходить у резервуари чистої води і насосами насосної 

станції другого підйому подається у водовід для подальшої реалізації споживачам.  

Насосною станцією третього підйому вода подається м. Дніпро і населеним пунктам 

Дніпровського та Кам’янського районів. 

У комплекс основних споруджень підприємства входять: 

– насосні станції 1, 2, 3 підйомів; 

– очисні споруди у складі яких знаходяться: 

– реагентне господарство; 

– блок фільтрів і відстійників; 

– хлораторна; 

– підстанція 35/6 кВт на ділянці 1 підйому; 

– підстанція 154/35/6 кВт на ділянці очисних споруд. 

До складу підприємства також входять: 

– цех по ремонту та експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж; 

– транспортний цех; 

– ремонтно-механічна дільниця; 

– дільниця з обслуговування та ремонту електрообладнання, засобів зв’язку та 

КВПіА; 

– хімбаклабораторія; 

– теплодільниця. 

– служба безпеки та охорони. 

2) Параметри планованої діяльності: 

– Площа очистки акваторії р. Дніпро у береговій зоні водозабору 6,2 га. 

– Довжина капітального ремонту берегоукріплення – 158 м, з них довжина дамби 

кріплення кам’яним накидом – 88 м, ліквідація промоїн та тріщин у тілі залізобетонної 

дамби – 70 м. Ліквідація пустот та промоїн на схилах бетонного кріплення 

водоприймального ковшу – 0,4 га. 

– Видалення мулових наносів у водоприймальному ковші насосної станції – 0,2 га. 

– Капітальний ремонт водопропускних галерей – 4 шт. 

– Капітальний ремонт рибозахисту водозабору. 

– Потужність розробки мулистих наносів у водоприймальному ковші до відміток  

51,00 - 48,00 м. 

– Розробки ґрунтів на акваторії р. Дніпро на глибинах від 1 до 15 м в залежності від 

рельєфу дна. 

3) Потреба у ресурсах: 

– Газ, Вода, Електроенергія – використання зазначених ресурсів в межах існуючих 

лімітів встановлених у існуючих договорах, дозвіл на спеціальне водокористування (СВК) 

№ 633/ДП/49д-19 від 10.09.2019 р.. Ліміти, встановлені в дозволі на 

спецводокористування, будуть дотримуватись. 

– Відходи побутові в межах прогнозованого збільшення від планованої діяльності, 

наявні договори дозволяють суттєве збільшення утворення обсягів відходів, які можуть 

передаватись на переробку та утилізацію. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

До екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й 

територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів належать: 



- щодо забруднення атмосферного повітря – дотримання значень гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; 

- щодо впливу на геологічне та гідрогеологічне середовище: дотримання значень 

гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в водному та 

геологічному середовищі; 

- щодо утворення відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація відходів згідно 

чинного законодавства України; 

- щодо акустичного впливу: дотримуватись меж допустимих рівнів шумового 

навантаження на робочих місцях та житловій забудов, на межі санітарно-захисної зони; 

- щодо вібраційного впливу: дотримуватись меж допустимих рівнів на межі 

санітарно-захисної зони та житлової забудови; 

- щодо електромагнітного впливу: дотримуватись меж допустимих рівнів на межі 

санітарно-захисної зони та житлової забудови; 

- щодо світлового, теплового, радіаційного та іонізуючого впливу: дотримуватись 

меж допустимих рівнів; 

- забороняється проводити усі види гідромеханізованих робіт в період заборони на 

лов риб (нерест), строки заборони на лов риби у період нересту встановлюється щорічно 

органами рибоохорони; 

- забороняється проводити гідромеханізовані роботи вночі, а також в сутінках, з 

метою перешкоджання попадання в зону проведення робіт і наступної загибелі молоді 

риб, у яких реакція в нічний час суттєво знижена. Роботи з очищення необхідно 

проводити тільки в світлий час доби; 

- максимально скоротити строки проведення робіт на акваторії з урахуванням 

технологічних можливостей, що застосовуються; 

- обмежити площу проведення робіт запланованими показниками і не допускати 

відхилення від запропонованої технології робіт у відповідності до проекту; 

- використовувати існуючі або технологічні дороги з твердим покриттям для 

зменшення утворення пилу; 

- здійснити улаштування гідроізоляції фундаментів, заглиблених споруд і 

комунікацій; 

- не допускається потрапляння паливо-мастильних матеріалів у воду, а також у ґрунт 

в межах захисних смуг; 

- передбачити розміщення вийнятого ґрунту в місцях, де ймовірність повторного 

потрапляння ґрунту у водойму буде мінімальна; 

- дотримуватись меж землевідведення та санітарно-захисних зон; 

- забезпечити можливість загального водокористування громадянами для 

задоволення їх потреб відповідно до статті 47 Водного Кодексу України.  

 

щодо технічної альтернативи 2 

Для технічної альтернативи 2, екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

співпадають з обмеженнями для технічної альтернативи 1, окрім: 

- обмеження, пов’язаних із здійсненням діяльності, які стосуються наступних 

соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим 

негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, 

використання земель в зв’язку з збільшенням території складування вийнятого мулу. 

 
щодо територіальної альтернативи 1 

Врахувати відстань до житлової забудови, режим господарської діяльності в межах 

прибережної захисної смуги та правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів. 

Дотримуватись допустимих рівнів впливу шуму, вібрації та іонізуючого випромінювання 

на межі СЗЗ та житлової забудови. Забезпечити дотримання та виконання державних 

будівельних норм, санітарно-гігієнічних норм і правил, охоронних, захисних та 

відновлювальних заходів. 

 



щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається – з огляду на п.3. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Інженерно-геологічні вишукування, обстеження гідротехнічних та лінійних споруд 

польові обстеження згідно вимог чинного законодавства. 

До заходів захисту території при виконанні робіт належать: 

– прийняття проектних рішень на період будівництва та експлуатації, що 

забезпечують раціональне використання природних ресурсів; 

– проведення планованих робіт із врахуванням вимог із збереження навколишнього 

природного середовища; 

– передбачення охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів; 

– планування майданчиків для тимчасових будівель і споруд, майданчиків для 

стоянки техніки, майданчиків виробництва робіт, обвалування, планування 

технологічних доріг з дотриманням відстані до жилої забудови, облаштування 

необхідних огороджень будівельної зони (охоронних, захисних або сигнальних). 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Для технічної альтернативи 2, еколого-інженерна підготовка і захист території 

співпадають з технічною альтернативою 1, окрім передбачення збільшення території 

складування вийнятого мулу та створення додаткових протипожежних розривів між 

будівлями та спорудами разом з використанням геотубів у якості укріплення берегової 

стінки.________________________________________________________________________ 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

Передбачити організацію майданчиків для тимчасових будівель і споруд, 

майданчиків для стоянки техніки, майданчиків виробництва робіт з дотриманням відстані 

до жилої забудови та з урахуванням санітарно-захисних зон (за наявності). Передбачити 

створення технологічних або використання існуючих доріг з твердим покриттям для 

зменшення утворення пилу, облаштувати необхідні огородження будівельного 

майданчика (охоронні, захисні або сигнальні). 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається – з огляду на п.3. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1 

На стадії будівництва: 

– на атмосферне повітря – локальне забруднення атмосферного повітря пересувними 

джерелами внаслідок роботи спец. техніки – автотранспорт, екскаватор, бульдозер, 

земснаряд, автокран, плавкран, баржи, бетоновози; 

– на водне середовище – при будівництві відбуватиметься тимчасове підвищення 

рівня каламутності та зниження прозорості води, що матиме локальний характер; 

– на ґрунти – тимчасове зберігання вилучених із русла річки донних відкладів, 

ущільнення ґрунтового покриву, що пов’язано із рухом важкої техніки на ділянці 

виконання робіт; 

– на геологічне середовище – окрім видалення мулових відкладень, впливу не 

передбачається; 

– на рослинний світ – порушення трав'яного покриву рухом важкої техніки на 

ділянці виконання планованої діяльності; 

– на іхтіофауну - тимчасовий вплив пов'язаний зі зменшенням кормової бази 

гідробіонтів під час виконання робіт, часткова загибель кормової бази (планктон, 



бентос); 

– на тваринний світ - можливий короткостроковий негативний вплив; 

– на клімат і мікроклімат – вплив не передбачається; 

– побутові та будівельні відходи, що утворюватимуться у процесі реалізації 

планованих заходів, тимчасово зберігатимуться в межах ділянки провадження 

планованої діяльності у спеціально відведених та облаштованих місцях та по мірі 

накопичення передаватимуться спеціальним організаціям на утилізацію; 

– на техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і 

сільськогосподарські об’єкти, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи 

техногенного середовища не передбачається; 

– на соціальне середовище – утворення пилу від ґрунтових доріг, тимчасове шумове 

навантаження, можливі аварійні ситуації. Створення нових робочих місць. 

 

На стадії експлуатації: 

– на атмосферне повітря – відсутній; 

– на водне середовище – покращення стану акваторії та якості води на станції 

водозабору; 

– на ґрунти – тимчасове зберігання вилучених із русла річки донних відкладів; 

– на геологічне середовище – вплив не передбачається; 

– на рослинний світ – вплив не передбачається; 

– на іхтіофауну – тимчасовий вплив пов'язаний зі зменшенням кормової бази 

гідробіонтів під час виконання робіт, часткова загибель кормової бази (планктон, 

бентос).  

– на тваринний світ – впливу не передбачається; 

– на клімат і мікроклімат – вплив не передбачається; 

– побутові та будівельні відходи, що утворюватимуться у процесі роботи 

підприємства, зберігатимуться у спеціально відведених та облаштованих місцях та по 

мірі накопичення передаватимуться спеціальним організаціям на утилізацію.  

– на техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і 

сільськогосподарські об’єкти, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи 

техногенного середовища не передбачається; 

– на соціальне середовище – покращення стану акваторії та якості води на станції, 

суттєве зменшення фінансових витрат на додаткову очистку води, зниження можливих 

матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

більш якісна питна вода для понад 1 млн. населення. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Для технічної альтернативи 2, сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

співпадають з технічною альтернативою 1, окрім: 

На час будівництва та експлуатації.__________________________________________ 

– на ґрунти – через збільшення впливу на ґрунти через збільшення території 

складування вийнятого мулу та додаткові заходи з рекультивації карт намиву. 

– на атмосферне повітря – через збільшення тривалості роботи спец. техніки 

внаслідок збільшення обсягів очистки. 
 

щодо територіальної альтернативи 1 

Роботи планується здійснювати на ділянці акваторії р. Дніпро у зоні водозабору 

Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід", що 

розташоване за межами населеного пункту в адміністративних межах Кам’янського 

району на території Криничанської селищної територіальної громади, кадастровий номер 

№ 1222055300:01:001:0019. Цільове призначення земель: 11.02 Для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості для виробничих цілей. В процесі 

ведення діяльності дотримуватись встановлених меж земельної ділянки. Дотримання СЗЗ 



та рівня шуму на межі житлової забудови. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається – з огляду на 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”) 

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 

мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (абзац 7, п.10 

частини 3 статті 3 ,  абзац 14, п.10 частини 3 статті 3  , п.14 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) 

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, буде виконаний у відповідності із ст.6 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля” 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, дослідження 

впливу планованої діяльності на атмосферне повітря, ґрунт, поверхневі води, флору і 

фауну району в межах ділянки планованих робіт. Розроблення ефективних та дієвих 

заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

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. 

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 (ст. 37 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”). 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

 

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування 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 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 69,  

е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (056)46-41-61, (068)939-94-20.  
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна 

особа) 


