
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 «СЕМ ЕКОПАК»  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові 

ЄДРПОУ 34893917 
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 

53500, Дніпропетровська обл., Томаківський район, селище міського типу Томаківка, вул. 
Ярослава Мудрого, 32 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

т. +067 566 99 16, е-mail: sales@semecopack.com 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* 
Планована діяльність, її характеристика: 
     Планується реконструкція будівлі ТОВ «СЕМ ЕКОПАК», яка призначена для 
виробництва  литої тари з паперової сировини в залежності від типу застосовуваного 
оснащення, а саме виробничої лінії SEM TECH FT-6000 яка призначена для виготовлення 
виробів з литої тари для пакування продукції харчового та промислового призначення: 
піддонів для яблук, піддонів для динь, піддонів для ківі, контейнерів для овочів та ягід, 
утримувачів для пляшок та інших видів продукції, що знаходиться за адресою  смт. 
Томаківка по вул. Ярослава Мудрого, 32 Томаківського району Дніпропетровської області. 
Технічна альтернатива 1.  

Стос сировини - макулатуру внутрішнім технологічним транспортом  
(навантажувачами) подаються до транспортера завантаження гідророзбивача типу  
ГРВ м-05 (фірми "Escher-Whіss").   



Перед подачею сировини на транспортер виробляється  розпакування стосів і 
видалення пакувальних матеріалів, які згодом складуються. 

Розрізання стосу   макулатури з відстанню не менш 1м одна від одної рівномірно 
подаються на транспортер, за допомогою якого завантажується в гідророзбивач, 
попередньо заповнений на 2/3 обсягу оборотною водою (8м3), подача якої здійснюється 
насосом з басейну оборотної води.  

Подача макулатури здійснюється в наступній послідовності: 
- спочатку подається макулатура марки МС 5Б-2, МС 5Б-3, МС 6Б у кількості 20-

25% від загальної кількості або 80-100кг на один розпуск; 
- наступної подається макулатура марки МС 7Б у кількості 60-65% або 240 - 260кг 

на один розпуск; 
- макулатура марки МС 8У і оборотний брак прокладки подаються в рівних частках 

наприкінці  розпуску в кількості до 10-15% або 40-60 кг на один розпуск. 
У випадку, якщо макулатура марки МС 8У відсутній, подача оборотного браку на 

один розпуск не повинна перевищувати 5% від загальної композиції й становити 15-20 кг 
на один розпуск. 

Процес розпуску волокнистої маси ведеться відповідно до  технологічної карти КТ 
01-008-01:2015 при концентрації маси в гідророзбивачі  3,5-4,5%. 

Підготовлена маса насосом перекачується в басейн розпущеної (неочищеної) маси. 
Після відкачки маси з гідророзбивача, ведеться його очищення - видалення   відходів, 

що залишилися на дні ванни.   
Гідророзбивач ГРВМ - 05 працює циклічно.         
Цикл готування чергової порції маси повторюється. 
Очищення  макулатурної маси. 
З басейну маса насосом подається на турбосепаратор АТ 10, де відбуваються 

дороспуск маси й видалення важких і  легких забруднень. 
Очищена маса надходить у машинний (очищеної маси) басейн, а виділені відходи 

надходять на другий щабель сортування – вібросортування Fіnkh для остаточного 
відділення маси від відходів не волокнистого походження.  

Для додання прокладці твердості в басейн очищеної маси насипом подається 
полівінілхлорид суспендований у кількості 30-70 кг/година залежно від  необхідної 
твердості. 

Для забезпечення необхідного режиму роботи на сортування  з басейну  
центробіжним насосом подається оборотна вода.  

Очищена маса надходить у басейн, а відділені відходи - у накопичувальну ємність, 
звідки потім і вивозяться автонавантажувачем на площадку відходів.  

З машинного басейну бумажна маса насосом СМ125-100-250 під постійним тиском 
подається в змішувальний пристрій вакуум - формувальної машини (ВФМ).  

Постійний тиск маси перед змішувальним пристроєм підтримується системою 
частотного регулювання частоти обертання ротора відцентрового насоса СМ125-100-
250. 

До змішувального пристрою під постійним тиском з бака постійного рівня 
самопливом подається оборотна вода.  

Для додання прокладці стійкості до поглинання води в трубопровід перед насосом 
СМ125-100-250, мембранним дозуючим насосом Grundfos DDA подається  речовина, що 
проклеює (клей АКД) у кількості 0,3-1,0 кг/тис.шт. або  3-10 кг/година залежно від  
необхідної водопоглинаємості прокладки.  

Для додання прокладці необхідного кольору в трубопровід перед насосом СМ125-100-
250, мембранним дозуючим насосом Grundfos DDA подається барвник в обсязі 2,5-4 
л/година залежно від  необхідного відтінку. 



Після насоса СМ125-100-250 установлений регулятор концентрації маси OMAL 
DA180. 

Керування процесом розведення  здійснюється з панелі, установленої на ВФМ, і може 
вестися як у ручному, так й в автоматичному режимі. 

Керування масою прокладки здійснюється тільки вручну,  зміною ступеня відкриття 
клапанів CSC 100 F7/10 Q17 маси й води.  

Надлишок оборотної води, що  утвориться у формуючій частини ВФМ,  насосом водо 
розділювача з бака перекачується в бак постійного рівня.  

Частина води з бака постійного рівня самопливом надходить у змішувач, частину її 
використовують на регуляторі концентрації перед насосом машинного басейну, а 
надлишок надходить назад у басейн. 

Перелив маси з ванни ВФМ  надходить у бак переливу, що перебуває під формуючою 
частиною, і насосом подається в робочий басейн. 

Технічна альтернатива 2. 
      Альтернативним варіантом розглядається встановлення потужної лінії «Hartmann» 
580 яка  призначена для виготовлення виробів з литої тари для пакування продукції 
харчового та промислового призначення. Спроможність даної лінії  у переробці вторинної 
сировини становить 7000т/рік.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 
     Ділянка «Реконструкції будівлі ТОВ «СЕМ ЕКОПАК», що призначена для виробництва 
литої тари з паперової сировини в залежності від типу застосовуваного оснащення 
призначене для виготовлення виробів з литої тари для пакування продукції харчового та 
промислового призначення: піддонів для яблук, піддонів для динь, піддонів для ківі, 
контейнерів для овочів та ягід, утримувачів для пляшок та інших видів продукції, що 
знаходиться за адресою  смт. Томаківка по вул. Ярослава Мудрого, 32 Томаківського району 
Дніпропетровської області. 
     Площа ділянки згідно договору оренди земельної ділянки за №040813402531 від 
08.09.2008р. та Договору про поновлення оренди земельної ділянки від 09.01.2019р. на 
площу 3,8440 га за кадастровим номером 122545100-01-005-0354 цільове призначення 
земельної ділянки – землі промисловості, 17.21- виробництво гофрованого паперу та 
картону, паперової та картонної тари . 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 
   Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки планованою діяльністю 
передбачається реконструкція на існуючій земельній ділянці за наявним договором оренди 
земельної ділянки та кадастровим номером, що відповідає її цільовому призначенню та 
вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний характер. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні населення робочими місцями, крім того, 
сплаті додаткових податків в місцеві бюджети. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
   Потужність виробництва  та переробки  паперу і картону складатиме  -  11.0 т/добу 
або 3500т/ рік.  
   Загальна площа ділянки виробництва становитиме –1095.8м2 
   Площа забудови –1171.1м2 
  Будівельний об’єм лінії виробництва SEM TECH FT-6000 -5423 м3 
  Водопостачання – джерелом водопостачання, згідно Договору за № 105/15 від 
01.11.2015р. про надання послуг з централізованого постачання холодної води і 
водовідведення виданим КП «Марганецьке ВУВКГ» ДОР», є міська водопровідна мережа. 



 
 
Водовідведення – відведення стічних вод до міської каналізаційної мережі згідно Договору 
за № 01/06/20 від 01.06.2020р. про надання послуг з централізованого водовідведення 
виданим КП «Томаківське комунально-господарське підприємство» . 
  Газопостачання здійснюється згідно Договору постачання природного газу для потреб не 
побутових споживачів за № 41АР167-911-20  від 14.07.2020р.  виданим ТОВ «ЄГАЗ». 
   Електропостачання здійснюється згідно Договору постачання електричної енергії 
споживачу за № 34-ЕЕ від 21.12.2018р. виданим ТОВ «ЕНЕРГО-ГАЗ».  

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

    Не перевищення показників впливів на н.с., нормованих та лімітованих на момент  
проектування об’єкту (ГДК,ліміти); 
   Концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні 
перевищувати ГДК (ОБРД); 
   Відповідність якісних характеристик побутових стоків при відведенні до міської 
системи побутової каналізації; 
   Організоване водовідведення поверхневих стоків з території; 
   Запобігання потрапляння нафтопродуктів в ґрунти, поверхневі та підземні води – 
влаштування твердого покриття проїздів, очистка забрудненої частини стоку для 
забезпечення дотримання показників поверхневих стоків з території, згідно вимог 
Настанови КМУ №465 від 25.03.1999р.; 
    Впровадження компенсаційних заходів – плата за розміщення відходів відповідно до 
діючих тарифів «Податкового кодексу України», висадка компенсаційних зелених 
насаджень та плата відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню; 
 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з 
розрахунку та проектування захисту від шуму селітебних територій», ДСТУ Н Б В.1.1-
35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»; 
   Благоустрій та озеленення території відповідно до вимог ДСП 173-96, Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 
  Дотримання охоронних зон інженерних комунікацій, тощо, згідно з вимогами ДСП 173- 
96, відповідно до встановлених обмежень у використанні. 
  Протипожежні: Застосування будівельних матеріалів та виробів, що мають 
сертифікацію ПБ УкрСЕПРО та НДЦ досліджень та випробувань на пожежну небезпеку 
МВС України; 
        Забезпечення будівель системами зовнішнього та внутрішнього 
пожежогасіння,обладнання установками протипожежного захисту, системами 
контролю та сигналізації,розрахунковим запасом води для пожежогасіння; 
   Дотримання протипожежних відступів від існуючих та проектованих будівель та 
споруд відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002; 
    Забезпечення будівель розрахунковим запасом води для пожежогасіння, обладнання  
установками протипожежного захисту; 
   Забезпечення евакуаційних шляхів; 
   Відповідність проектних рішень протипожежним вимогам діючих будівельних норм та 
правил; 
 Використання земельної ділянки відповідно до функціонального та цільового призначення; 
Розміщення планованої діяльності в межах землевідводу; 
 Розміщення поза межами охоронних зон інженерних комунікацій; 
 Організація в’їздів-виїздів з врахуванням прокладання мереж;  
Виконання твердого покриття проїздів і автостоянок; 



Розробка й здійснення заходів щодо запобігання можливим аваріям, а також ліквідації  
можливих шкідливих екологічних наслідків; 
  Моніторинг прилеглої території та забудови до та під час реконструкції, розроблення 
комплексу заходів щодо запобігання руйнації оточуючих будівель та споруд. 
  В Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки, що отриманні за 
№1 від 18.09.2019р. зазначені всі обмеження запланованої планової діяльності. 
щодо технічної альтернативи 2 
те саме, що і для технічної альтернативи №1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
- межі землевідведення, вплив на межі селітебної зони, розмір санітарної-захисної зони, 
протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 
щодо територіальної альтернативи 2 
    Не розглядається, дивиться пункт 3. 
7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1: 
   Перед початком будівельних робіт необхідно проведення інженерно-геологічних 
вишукувань у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період 
будівництва та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ґрунту, 
водних ресурсів, передбачати заходи протидії підтопленню (вертикальне планування 
території з відведенням поверхневих вод та стоків з дахів будівель і споруд),заходи щодо 
попередження впливу акустичної дії від технологічного, вентиляційного та іншого 
обладнання та механізмів до межі житлової забудови, активізації екзогенних процесів, 
організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового 
зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог 
санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до 
законодавства України, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні 
заходи. 
Щодо технічної альтернативи 2. 
те саме, що і для технічної альтернативи №1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
провадження планованої діяльності здійснюється у межах земельної ділянки згідно 
договору оренди земельної ділянки за №040813402531 від 08.09.2008р. та Договору про 
поновлення оренди земельної ділянки від 09.01.2019р., а також отриманих Містобудівних 
умов та обмежень забудови земельної ділянки за  №1 від 18.09.2019р. 
щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається, дивиться пункт 3. 
8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

Щодо технічної альтернативи 1.  
Водне середовище: 
на період реконструкції та експлуатації: утворення господарських, побутових та 

зливових стоків. Поверхневі і підземні води на стадії будівництва впливу не піддаються. 
Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Потенційних джерел 

забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. 
Водопостачання та водовідведення передбачається існуючими міськими мережами 

відповідно до отриманих договорів. 
Геологічне середовище: 
вплив можливий тільки під час виконання будівельно-монтажних робіт. Вплив носить 

тимчасовий характер та не викличе негативних явищ у геологічному середовищі. В процесі 
експлуатації негативний вплив на геологічне середовище виключається. 

Клімат і мікроклімат: 
негативний вплив не передбачається.  
Атмосферне повітря: 
під час реконструкції: короткочасний незначний вплив за рахунок викидів 



забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки та роботи механізмів; 
під час експлуатації: допустимий вплив. Джерелами утворення забруднюючих речовин 

при експлуатації об’єкта будуть: технологічне обладнання та інше. 
Акустичне середовище: 
на період реконструкції та експлуатації: при проведенні будівельно-монтажних робіт 

та діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах 
допустимих значень. 

Утворення відходів: 
під час реконструкції джерелом забруднення може стати будівельне сміття при 

виконанні будівельних робіт. З метою запобігання негативного впливу робочим проектом 
буде передбачене оснащення майданчиків контейнерами для побутових і будівельних 
відходів. Всі відходи збиратимуться в спеціально відведених місцях та в подальшому 
передаватимуться спеціалізованим підприємствам на утилізацію. 
   під час експлуатації: в процесі виробництва та переробки  паперу і картону 
утворюються виробничі відходи з первинної сировини, відпрацьовані лампи, тверді 
побутові відходи, та інші які передаються на утилізацію відповідним установам згідно 
договорів. Всі категорії відходів, що виникають, передбачається тимчасово зберігати у 
закритих контейнерах на окремому майданчику видалення відходів.  

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: 
під час виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт вплив на рослинний та 

тваринний світ – незначний, практично відсутній. Передбачувана діяльність не матиме 
негативного впливу на рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. Території ПЗФ  
у межах проммайданчика та санітарно-захисної зони відсутні. 

Соціальне середовище: 
Зростання  відрахувань у місцевий та обласний бюджети. Вплив діяльності об’єкта на 

здоров’я населення оцінюється, як прийнятний.  
Техногенне середовище: 
негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, 

наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, 
архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час будівництва та 
експлуатації проектованого об’єкта відсутній. 

Ґрунт: 
на період реконструкції: незначним джерелом забруднення може стати будівельне 

сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. Вплив на 
ґрунти має місце лише під час виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт і 
носить тимчасовий характер.  

З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається 
оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на 
полігон побутових відходів. 

при експлуатації: При нормальній експлуатації об’єкту вплив не передбачається. 
Щодо технічної альтернативи 2. 

Те ж, щодо технічної альтернативи 1. 
Щодо територіальної альтернативи 1 

Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні 
обмеження згідно діючих нормативних документів. 
 Щодо територіальної альтернативи 2 
   Не розглядається, дивиться пункт 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 і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, згідно ст. 3 ч. 3 п.9 абзац 5 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 
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля , приймається у відповідності із 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: 
Дозвіл на виконання будівельних робіт 

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

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. 
(орган, до повноважень якого належить прийняття 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 ОДА, 49000, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69, e-mail: 
ecology@adm.dp.gov.ua , (096) 512-94-24 

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


