
.Цo.цaтoк 2
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ПoBIДoMЛЕI{tlя
Прo ПЛaнoBalry ДiяЛьнiсть, якa ПiДЛягaс oЦiнЦi BПЛиBy IIa ДoBкiЛля

ПPИBATHЕ Aк

кoД С.ЦPПoУ 00383372
(пoвне нaйменyвaння юpиДиuнoi oсоби, кoд зГiДнo сДPПoУ, aбo пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi фiзиннoi oсoби -пiдпpиемця, iлентифiкauiйн;'#*ffi, ,ffi:'iж;.;;ffi;фffixH;.iТ:ё;.Ж;:i;';Тя тlaспopтнi ,raнi (сеpiя,

iнфopмyе пpo нaмip пpoBaДити ПЛaнoBy Дiяльнiсть Ta oцiнкy ii впливy нa Довкiлля.

1. Iнфoрмaцiя пpo сyб'скта гoспoДaрюBaIIня

5 1650. .Ilнiпpoпетpoвськa oбл." Bеpхньoднiпpoвський p-н.
смт.Цнiпpoвське. вyл. oлексaндpa oстpовськoгo.11. тел.: (05658) 47-111. фaкс (05658)

41-12з
(мiсцезнaxo.Цження юpидичнoi oсoби aбo мiсце пpoвaд)I(ення Дiяльнoстi фiзиннoi oсoби _ пiлпpисьrrш (пoштoвиЙ

iн,tекс" aлpесa)' кoнтaктний нorrlеp телефoнr')

2. Плaнoвaнa Дiяльнiсть, iТ хapaкTеpисTикa' TехHiчнi aльтеpнaTиBи*.

IIланoва diяльнiсmь.
Pекoнстpyкцiя цrxa ПaToки Ta ГЛЮкoЗи З всTaI{oBЛеI{няМ l{oBoгo oблa.цнaннЯ ДЛя

сyшки Пaтoки.

Teхнiчна шIbmepнamaва 7.
ПеpедбavaeTЬся pекollсTpyкцiя Цеxa ПaToки Ta Гnroкoзи з BсTaнoBЛенняМ IIoBoгo

oблaДнaннЯ ДЛЯ сyшки ПaToк , в oб'емi iснyrоuoi бyлiвлi Ц€ХУ, Ta пеpенесення iсн1тouoТ
тpaнсфopмaтopнoТ пiдстaнцiТ TП-20 iз пpимiщенЬ цехa B oкpеMo poзмiщенy бyлiвлro,
poзмiщенy з пiвнiчноi стopoни I_{ПтaГ.

КPOXMAЛЕПAT oК oBИI4 К o MБIF{AТ ).



Teхнiчна аЛbmеpнаmшвш 2.
Tехнiчнa aЛЬTеpIIaTиBa зaзнaченoi плaнoвaнoТ дiяльнoстi: ПpoвесTи peкoнстpyкцiro

цеxa пaToки Ta глIoкoЗи з МoДеpнiзaцiсto Ta pеМoнToM знoшIенoгo iснyrо.roгo oблaднaння з
BеЛикиМ oбсягoм tlМopTиЗaцiТ. Без зaкyПки Ta BсTaItoBЛеIIt{я нoBoгo сyЧaснoгo oблa.цнaння.

3. Мiсце ПpoвaДrr(ення пЛaнoвaнoi Дiяльнoстi, тepитоpiaльнi aЛЬTеpIIaTиBи.

Micце npoваdlceння nЛанoванoi diяльнocmi :
mеp amopiалbltа шhmepнаm uв а 7 .

Hoве oблaДнaннЯ ДЛЯ сyшки ПaToк poзмiщyстЬся B бyдiвлi ГлЮкoзнoгo
вiд,цiлення цeхa ПaToки Ta ГлIoкoзи нa теpитopii пiдпpиемствa в iснyroЧoMy виpoбнинoмy
пpимiщеннi зa a.цpесoЮ: flнiпpoпетpoBсЬкa oбл. Bеpxньоднiпpoвський P-н, сМT
.{нiпpoвоьке, ByJI. oлексaндpa oстpoвськoгo,l1. Hoве oблaДнaння лiнii.цЛя сyшки пaToк
poзмiщyетЬсЯ B бyлiвлi кoЛиIrlнЬoГo гЛюкoзнoгo вiддiЛення цехa пaToки Ta глЮкoзи
(ЦПтaГ) ПpAT (ДHIПPOBCЬКИЙ кПК) нa вiдмiткaх -3,000; 0,000; +1,500; +6,000. Taкo>к
.цЛя yсTaI{oBки Ta обслyгoвyBa}Iня облaДнaння пpoекToМ пеpедбa.rенo МrTaЛеBi плoщa.цки
нa вi.цм.* 8,з50.

Maй.цaнчик ПpoекTyBaI{FIя Зaбy.цoвaний.

mep шmopiаllbltа алbmepнаmuв сt 2.
TеpитopiaлЬнa zrЛЬTеpнaTиBa вiдсyтня, ToМy щo мiсце BпpoBa'цження ПЛalloвaнoТ

Дiяльнoстi знaхo.циTЬся B ПpoМислoвiй зoнi нa знaчнiй вiдстaнi вiд селитебнoТ теpитopii, в
iснyrо.roмy виpoбни.rомy пpимiщеннi нa вiльнoi плoщi цeхa пaToки Ta ГЛIoкoзи' якa
нaйкpaще пiДxoДить.цJUI BсTaIIoBЛrння IIoBoГo oблaднaннЯ ДЛЯ сyшки IIaToк.

4. Cоцiaльно.економiчний вплив ПЛaнoBaIIоiДiяльностi

Мrтoro pекoнстpyкцii цехa IIaToки Ta гЛIoкoзи з yсTaнoBкolo IIoBoГo oблaднaння
сyшки IIaToк r зaбrЗпеЧення споживaчiв бiльrш якiснotо пpодyкцiсlo, пiдвищення
пpoДyкTиBнoстi Ta збiльшення oбоягiв BиIryскy пpoдyкцii у зв'язкy з плaIIoBaниМ
збiльtпенняM BиПyскy пpoдyкцii

Pеaлiзaцiя Пpoектних pilпень ДoзBoЛитЬ B lloдaЛЬшoмy пoвнiстro зaмiниTи сTapе
oблa.цнaннЯ цrxa IIaToки Ta ГЛ}oкoзи.

[aним пporкToМ нa об'eктi ДoДaTкoBo cTBopIo}oTься poбoui мiсЦя.

5. Зaгaльнi теxнiчнi хaрaкTеpисTики' y тoшy числi. ПараMеTpи ПЛaнoBalloi
дiяльнoстi (пoryжнiсTь' ДoB}кини' ПЛoща, обсяг виpoбництвa тощо)

Лiнiя ДJUI сyшки ПaToк склaДa€TЬся з 3-x oДнaкoBиХ сyшиЛЬних yсTaIIoBoк, a Taкoя(

лiнiТ yпaкoBки гoToBoi пpодyкцiТ. Cytпильнa yсTaIIoBкa склa.цarTЬся iз сyIпилЬнoТ кaМеpи,

Пapoвиx кaлopифеpiв Для пiдготyвaння aГеI{Ta сyшки (гapяuoгo пoвiтpя), сисTеМи пo.цaчi

пaToки нa сyшкy' вiбpooхoлo.ц)l(yBaчa' вiбpoситa, сисTrМ aспipaцii тa пIIrBМoTpaI{сПopTy, a

Taкoж силoснoгo бyнкеpy смнiстro 20мз. Фaсyвa,rьнa лiнiя обслyгoвyе всi тpи yсTaнoBки

сyшки IIaToк. Пpoдyктивнiсть oднiсi сyIпильнoi yстaнoBки сTaI{oBиTЬ вiд 800 дo 975
кг/гoд., B зitЛежнoстi вiд вмiстy сyхoi pечoBиIIи в кiнцевoмy пpoдyкTi. Bмiст сyхих
pечoBиII в кiнцевoмy пpoДyктi склaДaс вiд 60 Дo 65у0. Cyxa пaтoкa фaсyетЬся B 25-ти

кiлoгpaмoвi мilпки.

Пpoдyктивнiсть фaсyвaльнoТ лiнii сTaIIoBиTЬ 200-240 мiшкiв 3a гo.цинy.

б. Екoлoгiчнi тa iншi oбме)кrнHя пЛaIIoBaHoiДiяльнoстi зa aЛЬTеpнaтиBaМи:



щodo mе$tiчнoi аЛьtnepнаmaвa l
Екoлoгiчнi тa iншi oбмеrкення:
- .цoтpиМaння pозмipiв CЗЗ;
-дoTpиМaннЯдoЗBoЛенихвики.ц iвзaбpyлнюroЧихpечoBиI{;
- зaбip Bo.ци нa бyдь-якi пoтpеби пiдпpисмсTBa, Ta скиДaннЯ стivних вoд;
- шyмoве тa вiбpaцiйне l{aBaнтalкення нa межi rкитлoвoi зaбyДoви.
- пoBo.цжeння з вiДхoДaми.

щolo meхнiчнo.i альmеpнаmuва 2
Екoлoгiчнi тa iншi oбмеження ПoJUIгa}oTЬ B неПpипyсTиМoсТi пrpеBищення

ноpмaтивiв вики.цiв в aтмосфepне повiтpя Ta B пoBo.цrкеннi з вiДxoДaми.

щodo mеpшmopiаllьнoi шlьmepнаmaвu 1
Екoлогiчнi тa iншi oбмеження ПoJUIГaIoTь B Bикopистaннi тiльки вiДвеДrнoгo

пpимiщенгrЯ ДЛЯ BоTaIIoBЛення нoвoгo oблa.цнaння Тa BикopисTaння iонyюних iнженеpних
Меpе}к тa кoмyнiкaцiй.
щodo mepamopiаltьнoi шtьmepнаmaвa 2

Екoлoгiчнi тa iншi oбмеження вiдсрнi чеpез вiдсщнiсть теpитopiaльнoТ ыlьтepнaтивlа2.

7. Hеoбхiднa екoЛoго.iнхсeнeрнa пiДгoтовкa i зaхист теpитoрii зa
aЛьTrpIIaTивaD{и:

щodo mеp amopiаllьнoi шtьmepн аmuв u 1
Екoлoгo-iн)кенеpнa пiдгoтoвкa i зaxист теpитopii не пеpедбauaсться Taк як

irЛЬтеpllaTивнa дiяльнiсть мolке зДiйснrовaтИcЯ B Мeжaх теpитopiТ iснytо.loгo виpoбнинoгo
пpимiщення.

щodo mep шmopiшaьнoi шtьmepн аm aв u 2
Hе poзглядaJ|acЯ.

8. Cфеpa' ДкepеЛa Ta виДи }roп(ЛиBoгo BпЛиBy нa довкiлля:
Moctcлuвi вnЛaвu nЛанoванoi diяльноcmi з pекoнcmpукцii diлянкш pафiнацii oлii з

вcmанoвЛeнняlvt лiнii zidpаmацii oлii.
rovнm:
Poдrочий шap гpyIITy нa ПpoМисЛoBoМy мaйДaнчикУ, Де poзTaIIIoBaнo кopпyс цеxa

IIaToки Ta гЛ1oкoзи вiдсyтнiй. Пiсля зaвезrння Ta BстaнoBЛення ПpoекТoBaнoгo облa.цнaг^HЯ)
пopylшенi Дopoги тa мaйдaнчики Пеpе.цбaчaсться aсфальтyвaTи, TlpиTopiro нaвкoЛo спopyд
oблalптyвaти.

З метotо BиклЮчен}ш BIInивy ПлaнoBaIIoТ Дiяльнoотi нa IpyI{т бyле пеpеДбaчrнo в
тexнoлoгiчнoМy пpoцесi вiдсyтнiсть МontJlиBoГo BиToкy Bo,ци тa пaToк нa пiдлoгy i в
Пo.цilльшIoМy нa пpилеглiй дo виpoбниuoгo пpимiщення lpyIIT, a Taкo)к BикЛIочення
МoжлиBocтi пpoсoнyBaння BoДи B гpyнT з пi.цземниx кoмyнiкaцiй тa сПopyД, a Taкoж зirxo.ци
ПpoTи пpoсiдaння.

II o вimpян е c еo e d o в шtцe :
Biдпoвiднo .цo тexнoлoгiчнoгo пpoцесy пеpедбaнaтoться Bики.ци зaбpyднrorоuих

pечoBиI{ в aтмoсфеpне пoвiтpя. flжеpелaМи Bики.цiв являioтьcЯTpИ aспipaцiйнi системи вiд
оyшилЬних yстalroBoк. !ля ПoПеpеД)кенrrя нa.цнopMaTиBIIиx викидiв зaбpyлнrorо.шrх
pечoBиII в aтмoсфеpне пoвiтpя бyлyть пеpедбauенi зaxиснi зaхoДи.

УльтpaзвyкoBе' еЛектpoмaгнiтне, ioнiзутоue зaбpyднrннЯ тa вiбpaцii нa oб'ектi не
ouiкyeться.



Taкoх< пеpедбauaеTься, щo piвень зByкoBoгo BПЛиBy нa Гpaницi хситлoвoi зoни бyде в
Мrжaх нopМи.

Iroвepхнeвi вodнi oб'скma, nidзе.+tнi вodu:
Плaнoвaнa технoлoгiчнa пoтpебa в питнiй вoдi 1.0м./дoбy для oднiei сyшильноi

yсTaIIoBки. Cки.ци не пepедбaчaloTЬся.

Клiмаm i мiкp ot<lliлt аm:
Bплив не пеpедбa.ra€TЬсЯ.

Pocлaнншй mа mваDшнншй cвim, заnoвidнi oб'скmш:
Плaнoвaнa .цiяльнiсть не ПoBиннa МaTи неГaTиBнoГo BПnиBy IIa poслинний i

твapинний свiт' зaпoвiДнi об'скти' Taк як:
- теpитopiя poЗTaIIIoBaI{a нa знaЧнoМy видa.пеннi вiД зaпoвi.цниx oб'сктiв (в Paдiyсi

3 км зaповiднi зoни вiдсyтнi);
- цiннi пopo.ци poсЛин нa TеpиТoрii мaйдaнчvlКaTa пpилеглoТ теpитopiТ вiдсyтнi;
- piдкiснi BиДи TBapин i птaxiв B.цaнoМy paйoнi не Пpox{иBaloTЬ;
- oб'екти ПpиpoДнo-зaповiДногo фoндy в зoнi BПЛиBy oб'сктa вiдсyтнi.
Бyль якoТ змiни кiлькiснoгo тa якiсноГo скЛaДy флopи тa фayни ПpиЛеГЛиx теpитоpiй

не o.riкyеться.

H ав кoл aшн e c o цiшlь н е c ep е d о в uu\e ( н а c еле н няI :

щodo meхнiчнoi аЛblnepнаmuвu I
B paйoнi ПЛalloBaнoi дiяльнoстi вiдсyтнi ПaМ'яTники apхiтектypи, oб'екти кyльтypноi

спaдщини, oб'€]кти МaсoBoгo кyЛЬTypнoгo вiДпoчинкy якi б мoгли зiLзнaTи шкiДливoгo
BПлиBy Taкo}к вiдсyтнi.

Пеpедбaнaетьcя, щo бyле вiдсyтнiй негaтивний BПЛиB нa здopoв'я нaсrлrннЯ
смт.{нiпpoвсЬке в зB'язкy з незнaчними oбсягaми вики.цiв в aтмoсфеpне пoвiтpя pечoBиI{,
якi не МaIoTь тoксиuнoi, кaнЦrpoГеннoТ, мyтaгеннoi aбо теpaтoгеннoiдii.

ПеpедбaчaсTЬсЯ вiдсщнiстЬ неГaTиBнoГo BпЛиBy ПЛaнoBaнoТ.цiяльностi нa сoцiaльнi
yМoBи життсДiяльнoстi нaселеннЯ.

щodo meхнiчнoi аJlьmеpнаmшвu 2
Cфеpa, ,цх(еpеЛa Ta в,ИДИ МoхtЛиBoГo BIIЛиBy нa IIaBкoЛишнс сoцiaлЬне сеpr.цoвище

Ta нaсrЛrння тaкi ж' як пpи ПЛaнoBaнoi дiяльнoстi.

щоdo mеpamopiа,lьнoi шlьmеpнаmuвu 1
CтвopюroтЬся .цo.цaTкoвi poбo.ri мiсця, неГaтиBний вплив нa сoцiaльне сеpеДoBище Ta

нaсеЛення вiдсyтнiй.
щodo mepamopiаllьнoi альmepнаmuв u 2

Biдощнс BIIЛиB нa l{aBкoЛишrнс сoЦiaлЬне сеpеДoвище Тa нaсеЛення Чеpез вiдсщнiсть
теpитopiaльнoi aльте pнaтиви 2.

9. Haлежнiсть плaнoвaноi дiяльнoстi до пepпrоi Чи дpyгоI кaтегopii
виДiв дiяльностi тa обoсктiвo якi ]иo)кyTь MaTи знaчний BПлиB нa Довкiлля
тa пiДлягaк)TЬ oцiнцi BПЛиBy нa довкiлля (зaзнaчиTи вhповiдний rryнкт i
чaсTиIIy статтi 3 Зaкoнy Укpaiни ..Пpo oцiнкy BпЛиBy нa дoвкiлля'')

Haлежить дo дpyгoi кaтегopiТ виДiв ПЛal{oBaЕIoi Дiяльностi тa oб'ектiв, якi MoжyTЬ
МaTи Знaчний вплив нa дoвкiлля тa rfiДляГaloTЬ oцiнцi BПЛивy нa Дoвкiлля (aбзaц l, п.8
ЧaсTиIIи 3 стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни ..Пpo oцiнкy Bпливy нa дoвкiлля'').



10. Haявнiсть пiдстaв ДЛя здiйснeння oЦiнки TpalrскopДoнIroгo BпЛIIBy lra

Дoвкiлля (в тoмy числi нaявнiсть знaчнoгo негaTиBIIoгo TpaнскopДoннoгo BпЛиBy нa
.цoвкiлля Ta пеpелiк Деp)I(aB' Дoвкiлля яких 1иoя(е зaЗнaти
нrгaTиBlloгo тpaнскoрДo}lнoгo BПЛиBy (зaнеплeних лерясaв)

Пi.цстaви.цЛя зДiйснення оцiнки Tpaнскop.цoнноГo BПЛиBy I{a.цoBкiлЛя вiдсщнi.

11. Плaнoвaний oбсяг ДoслiДrrсень тa piвень Деталiзaцii iнфopмaцii., пro пiДлягaс
BкЛючeннro дo звiry з oцiнки BПЛиBy нa дoвкiлля

.Цoслiдження cTaIIy aтмoсфеpнoгo пoвiтpя, пoBrpxнеBиx тa пiдземниx вo.ц B МеЯ(€lx
BплиBy ПЛaIIoBaI{oТ.цiяльнoстi пoвинне пpoвo.циTЬся щopiuнo Ta ДoДaTкoвo зa BиMoгoЮ.

12. Пpoцедypa oцiнки BПЛиBy IIa Дoвкiлля тa Mo)I(ПиBoстi Для у.raстi в нiй
гpoмaдськoстi

Плaнoвaнa сyб,eктoм гoсПoДapюBallня Дiяльнiсть Мo)ке МaTи знaЧний вплив нa
Дoвкiлля i, oт}ке, пiДлягaс oцiнцi BПЛиBy нa Довкiлля згiДно Зaкoнy УкpaТни nПpo oцiнкy
BпЛиBy нa дoвкiлля>>.

oцiнкa BПЛивy нa Дoвкiлля - це ПpoЦеДypa' щo ПrpеДбaчaс:
1) пiдгoтoвкy сyб'ектoМ гoсПo.цaploBal{ня звiry з oЦiнки BПЛиBy нa.цoвкiлля;
2) пpoведеннЯ цpoМaДсЬкoгo oбгoвоpення пЛaIIoBoi дiяльнoстi ;
3) aнaлiз yIIoBIIoвaжеIIиM opгaнoм звiтy з оцiнки BIIлиBy нa Дoвкiлля, бyдь-якoi
.цo.цaTкoBoi iнфopмaцiТ' якy нaДar сyб'ект ГoспoДapЮBallня' a Taкo)к iнфopмaцii,
oтpимaнoi вiд гpoмaдськoстi пiД чaс гpoМaДськoгo oбгoвopення' пi.ц чaс здiйснeння
пpoцеДypи oцiнки Tpal{скopДoн}loГo BплиBy' iнrшoi iнфоpмaцii;
4) нaдaння yIIoBIIoBa)I(ениМ opгaнoМ МoTиBoвaнoГo BисIloBкy з оЦiнки BПЛиBy ЕIa

дoвкiлля, щo BpaхoByе pезyЛЬTaти aнa'тiзy' пеpeдбaненoГo пoпеpеднiм aбзaцом;
5) вpaxyвaння BиснoBкy з oцiнки BПЛиBy нa дoвкiлля y pirпеннi пpo
пpoBa.цх(ення пЛal{oBaнoi Дiяльнoстi' вкaзaнoгo y ПyHкTi 14 цьoгo пoвi.цoмлення.

У виснoвкy iз oцiнки BIIЛиBy нa дoвкiлля }ТIoBIIoBaжений оpГaн, BихoДЯчи з oцiнки
BплиBy IIa дoвкiлля пЛal{oBaI{oТ дiяльнoстi, BизI{aчaс дoпyстимiсть Чи oбгpyнтoвyе
неДoпyсTимiсть ПpoBaДження ПлalloBaнoi дiяльнoстi тa Bизнaчar екoлoгiчнi yмoви iТ
пpoBaДжrння.

ЗaбopoняеTЬся poзПoЧИHaTplПpoBaДження ПЛal{oBaнoi .цiяльнoстi без oцiнки BПЛиBy
нa довкiлля Ta oTpиМaння pirпення Пpo пpoBaДжеIIня плaнoBaнoТ Дiяльнoстi.

Пpoцедypa оцiнки BПЛиBy нa дoвкiлля пеpедбaнaе ПpaBo i мorкливостi гpoмaдськoстi
ДЛя )п{aсTi y цiи пpoцедypi, зoкpеМa нa стaдiТ oбгoвopення oбcяту ДoслiДхсень тa piвня
детaлiзaцii iнфоpмaцii, щo пiдлягaе BкЛIoчrннЮ дo звiтy з oЦiнки BпЛиBy нa дoвкiлля, a
Taкo)к нa стaдiТ poзгJlяДy },ПoBI{оBDкеI{иМ opГaнoМ ПoДaнoго сyб'екToМ Гoспo.цapIoBallня
звiтy iз oцiнки BпЛиBy нa дoвкiлля.

Ha стaдiТ гpoМa.цсЬкoгo oбгoвopення звiтy iз oцiнки BПЛиBy нa дoвкiлля пpoTягoМ
щoнaйменШe 25 poбoчиx днiв гpoмa.цськoстi нa.цarTЬсЯ мoжливiстЬ пo.цaBaти бyль.якi
зayBaження i пpoпoзицiТ дo звiтy тa ПЛaнoBaIIoТ Дiяльнoстi, a тaкoяt BзяTи уIaсTЬ y
гpoMaДсЬкиx сЛ}xaнняx.

,{етaльнiше пpo ПpoцеДypy гpoМa.цсЬкoгo oбгoвopення нa стaдii звiтy зi oцiнки
впЛиBy нa .цoвкiлля бyле пoвiДoмленo У oГoЛoшеrrнi пpo пoЧaToк ГpoМaДсЬкoгo
oбгoвopення.

Пoвiдoмлення пpo плaнoвaнy дiяльнiсть якa пiдлягaе oцiнцi BПливy нa .цoвкiлля
ПPИBATI{Е AКЦIOHЕPHЕ TOBAPИCТBO кДНIПPOBCЬКИЙ

кPOXMAЛЕПATOК oBИЙ КOMБIHAT>.

poзмiстить нa Дoшкaх oгoлoшення сМT. !нiпpoвське Bеpхньoднiпpoвськoгo paйoнy
тa м. Bеpxньoднiпpoвськ.



13. ГpoмaДськe oбговopення обсяry .цoслiДlкень тa piвня детaлiзaцii iнфopмaцii'
що пЦлягaс BкЛк)ченHю Дo звiry з oцiнки BпЛиBy Ha ДoBкiлЛя

Пpoтягoм 20 poбo.пах Днiв з ДFIя oПpиЛюДнення цЬoГo пoвiДoмлення нa oфiцiйнoмy
веб-сaйтi yпoвI{oBaженoгo opГaнy ГpoМaДсЬкiсть мaе ПpaBo I{aДaTи yПoвI{oBa)кенoМy opгaнy,
ЗiвI{aЧенoМy y пytlкTi 15 цьoго пoвiДoмлення' зayBaженнЯ i пpoпoзицii дo плaнoвaнoi
.цiяльнoстi, обсягy .цoслi.цх<ень тa piвня детa.lriзaцii iнфopмaцii, щo пi.цляГar BклIoЧенню .цo
звiтy з oцiнки BплиBy нa Дoвкiл-гш.

HaДaroчи тaкi зayвalкеннi i пpoпoзицii, вкaжiтЬ pессTpaц\ЙllиЙ IIoMеp спpaBи Пpo
oцiнкy BПЛиBy нa Дoвкiлля ПЛaнoBaнoi дiяльнoстi в €диномy pессщi з oцiнки BпЛиBy IIa
дoвкiлля (зaзнaнений нa пеpшriй стopiнцi цЬoГo пoвi.цомлення). I_{е знaЧнo спpoсTиTЬ пpoцес
pесстpaцii Ta poзгЛЯДy Barпиx зayBa)кенЬ i пpoпoзицiй.

У paзi oTpиМaIIня Taких зayBaжеHЬ i пpoпoзицiй гpoмaдськoстi вoни бyдyть poзмiщенi
в С.цинoмy pеестpi з oцiнки BПлиBy нa дoвкiллЯ Ta Пеpе.цaнi сyб'ектy гoспoдapтоBaнI{я
(пpoтягом Tpьox poбo.rиx днiв з дня ix оTpиМaння). oсoби, що нa.цaЮтЬ ЗayBa}кення i
прoпoзицii, свoiм пiДписoм зaсвiднytoтЬ сBoIo зГoДy нa oбpoбкy ix пеpсoнaлЬниХ.цaниx.

Cyб'eкт гoспo.цapЮBaння пiд uaс пi.цготoвки звiтy з oцiнки BпЛиBy нa Довкiлля
зoбoв'язaний BpaхyBaTи пoвнiстro, BpaхyBaTи чaсTкoBo a6o oбгpyнтoвaнo вiДxилити
зayвa)кrння i пpoпoзицiТ гpoмaдськoстi' нa.цaнi y пpouесi ГpoМa.цсЬкoгo oбгoвоpення oбсягy
.цoслi.цжень тa piвня детaлiзaцii iнфopмaцiТ, щo пiДлягaс BкЛIоЧеннIo дo звiтy з oЦiнки
BIIЛиBy нa дoвкiлля. ,{етaльнa iнфopмauiя Пpo це BкJIIoчa€тЬсЯ дo звiтy з oцiнки BпЛивy нa
дoвкiлля.

14. Piшення Пpo ПpoвaДження ПЛaнoвaнoiдiяльностi
Згiднo Чиннoгo зaкoнoДaBствa УкpaiЪи pitшенняM IIpo ПpoBaджrння Дaнoi плaнoвaнoi

дiяльнoстi бyдe:
- ,{oзвiл I{a Bикoнaння бyдiвелЬниХ poбiт (cт.З7 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo pегyЛIоBaI{ня

мiстобyдiвнoi дiяльнoстi''), щo BиДa€TЬся ,(епapтaментoм деpжaвнoi apxiтектypнo-
бyдiвельнoi iнспекцiТ y flнiпpoпетpoвськiй oблaстi;

-.{oзвiл I{a Bики,ци зaбpyлнioroЧих pеЧoBин в aтмoсфеpне пoвiтpя стaцioнapниMи
.ц)кеpелaми (ст.11 Зaкoнy Укpaiни кПpo oxopoнy aтмoсфеpногo пoвiтpя), Щo в.ИДa€TЪcЯ
Miнiстеpствoм екoЛoГii тa пpиpoДниx pесypсiв Укpaiни.

15. Усi зayвaп(ення i пропoзицii гpoмaдськостi .Цo ПЛaнoвaнol дiяльнoстi,
обсяry ДoслiДrrсеrrь тa piвня детaлiзaцiТ iнфоpмaцii, щo пiДлягaс BкЛюченнк)
дo звiry з оцiнки BIIЛиBy на Довкiлля, неoбхiднo нaДсилaTи Дo

.Цнiпpoпетpoвськa oблacнa деpхсaвнa aдмiнiстpaцiя. 49000" м. Днiпpo. пp. oлексaндpa
Пoля. 1. тел. (056) 742-89-80. 742-8859. е.mail: info@adm.dm.gov.ua

.Цепapтaментy екoлoгii тa пpиpoдних pесypсiв Днiпpoпетpoвськoi oДA" вyл.
Лaбopaтopнa" 69. м. Днiпpo. 49000. тел.: (056)46-41-61. (068)939-94-20: е-mail:

есolo g},@adm.dp. gov.ua
(нaйменyвaння yпoBнoBaженoГo oрГaну. пoштoвa адpеса' електpoннa a.цpесa, нoмеp телефoЦyтa кolrтaктнaoсoбa)
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