
                      Додаток 2  

до Інформаційної довідки про Порядок 

передачі документації для надання     

висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля  

 

____________________________________ 
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суб’єктом господарювання)  
 

_____________________________________ 

Унікальний реєстраційний номер справи 

про оцінку                                                                                                

впливу на довкілля планованої діяльності                                                                                                     
(автоматично генерується програмними засобами 

ведення Реєстру, для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 
 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ЛОГОС»                                                                                       

Код ЄДРПОУ 23363633 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються 

паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця) 

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана 

Хмельницького, 249 е-mail: radchenko_m@logosltd.dp.ua , Радченко Марина Володимирівна 

тел.050-321-66-90. 
Адреса розміщення запланованого об’єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпро, 

вул. Набережна Перемоги, в районі будинку № 9 Б. 
(послуги по підготовці, супроводу та отримання документації згідно Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» здійснює ТОВ «Еко Центр Дніпро» КОД ЄДРПОУ 41101856 Дніпропетровська область, 

Дніпровський район, с.Партизанське,вул.Заводська,32 по Договору № 1508/18 від 15.08.2018 р., 

тел.098-918-63-05, е-mail: ekocentrdnipro@i.ua) 

 

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

Будівництво цокольного  паркінгу легкових автомобілів та паркінгу на першому 

поверсі на 361 паркомісць, та відкритого паркінгу на 230 паркомісць; будівництво двох 

дахових котелен. 

 

Технічна альтернатива 1. 

Будівництво цокольного  паркінгу легкових автомобілів та паркінгу на першому 

поверсі на 361 паркомісць, та відкритого паркінгу на 230 паркомісць; будівництво двох 

дахових котелен. 

mailto:radchenko_m@logosltd.dp.ua


Технічна альтернатива 2. Будівництво підземного паркінгу на 3 поверхи нижче рівня 

земної поверхні.  

 

3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемога, в районі будинку № 9Б.  

 

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 1 є найбільш оптимальна для впровадження планової 

діяльності в межах виділеної земельної ділянки, з урахуванням містобудівної документації 

 

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності 

Створення додаткових робочих місць ,збільшення податкових відрахувань. 

Благоустрій прилеглих територій, розвиток дорожньої інфраструктури, облаштування 

відповідних умов для тимчасового зберігання транспортних засобів. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва, тощо) 

Загальна площа забудови 7,4195 га ,кадастровий номер земельних ділянок 

1210100000:03:305:0101 та 1210100000:03:305:0100.В паркінгу легкових автомобілів 

передбачено будівництво цокольного  паркінгу та паркінгу на першому поверсі на 361 

паркомісць та відкритого паркінгу на 230 паркомісць, будівництво двох дахових котелен, 

в тому числі для опалення критого паркингу в зимовий період. Потреба в ресурсах складає:, 

електроенергія 4380 КВт/рік. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1:  

При плановій діяльності буде спостерігатись негативний вплив на атмосферне 

повітря від викидів автотранспорту та дахових котелень забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря , вплив на поверхневі води у вигляді поверхневого стоку з території 

відкритої парковки на локальні очисні споруди, вплив на ґрунтові води в наслідок 

заглиблення фундаментів будівель цокольного паркінгу  та паркінгу на першому поверсі, 

вплив на земельні ресурси в наслідок планування території будівництва, вплив на геологічне 

середовище в наслідок заглиблення фундаментів в ґрунт та як наслідок порушення 

верхнього шару геологічного середовища, вплив на техногенне середовище в наслідок 

створення твердого покриття на великій площі під паркінг, що буде пов’язане зі 

збільшенням температури земної поверхні в літній період. 

 

Щодо технічної альтернативи 2:  

Дивись обмеження щодо технічної альтернативи 1. 

 

Щодо територіальної альтернативи 1:  

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони до житлових будинків від 

запланованого об’єкта , прийняття заходів для зниження шумового навантаження. 

 

Щодо територіальної альтернативи 2:  

Не розглядається, дивись пункт 2 територіальна альтернатива 2. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1: 

Інженерно-геологічні вишукування, топо-геодезична зйомка М 1:1000. Прив’язка до 

проекту водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро затвердженого в 



установленому законодавством порядку. вплив на іхтіофауну під час будівництва об’єкту 

та під час його експлуатації. Передбачені протипожежні заходи.  

 

Щодо технічної альтернативи 2: 

Ті ж самі, щодо технічної альтернативи 1. 

 

Щодо територіальної альтернативи 1.  

Планування майданчиків, обвалування, використання існуючих доріг з твердим 

покриттям для зменшення утворення пилу, облаштування необхідних огороджень 

будівельного майданчика. Еколого-інженерна підготовка. заходи по зниженню пилу. 

 

Щодо технічної альтернативи 2: 

Не розглядається, дивись пункт 2 технічна альтернатива 2. 

 

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

Можливі впливи планованої діяльності:  

Клімат і мікроклімат: вплив відсутній.  

Повітряне середовище: Джерелами впливів на повітряне середовище в період 

проведення будівельних робіт є: робота транспортних засобів, зварювальні роботи, що 

використовуються при проведенні демонтажних, монтажних і складальних робіт.  В 

період експлуатації буде здійснюватися викид забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від, котлів опалення, легкових автомобілів та вентиляційних систем. 

Водне середовище: Вплив буде локальним, оскільки водні ресурси (поверхневі і 

підземні води) в період проведення робіт не використовуються, виникнення і скидання 

стічних вод в навколишнє середовище не має. В період експлуатації водовідведення та 

водоспоживання передбачено з центральних мереж міськводоканалу. Відстань від місця 

запланованого будівництва до урізу р. Дніпро складає 200 метрів. В період експлуатації 

буде здійснюватися відведення зливових стоків з території паркінгу на локальні очисні 

споруди з подальшим скидом в існуючу мережу міської каналізаційної системи. 

Передбачено будівництво локальних очисних споруд зливових і талих вод. В період 

експлуатації можливий вплив на поверхневі води в наслідок поверхневого стоку з території 

відкритого паркінгу на локальні очисні споруди. 

Ґрунт: Діяльність не пов'язана з виконанням великих обсягів земляних робіт, з 

навантаженням, розвантаженням та транспортуванням ґрунту, в ході яких порушується 

цілісність ґрунтового покриву, відбувається не значне запилювання. Вплив об'єкту на 

період будівництва на ґрунти у процесі виробництва робіт можливий шляхом лише через 

забруднення паливно-мастильними матеріалами, вихлопами від пального працюючого 

автотранспорту та будівельним сміттям. Зазначені забруднення носитимуть виключно 

тимчасовий і локальний характер (окремі ділянки на проммайданчику в зоні будівництва). 

При експлуатації об’єкта вплив на ґрунти мінімізується. 

Природно-заповідний фонд: Об’єкти природного-заповідного фонду та курортної 

зони в районі будівництва  відсутні.  

Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти: На ділянці розташовані зелені 

насадження які в процесі будівництва підлягають знесенню. Формування місцевих 

мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і поширенню шкідливих видів флори і фауни, 

не спостерігається, передбачено сплату компенсаційної вартості в разі знесення зелених 

насаджень. Заповідних та природоохоронних територій, пам'яток історії та культури, 

захист яких необхідний у зв'язку з реалізацією проектних рішень, немає.  

Шумовий вплив: Робота будівельного обладнання не зробить істотного впливу на 

загальну картину шумового забруднення. На кордоні найближчої житлової забудови, з 

огляду на територіальну віддаленості від ділянки будівництва, рівень шуму залишиться на 

колишньому рівні внаслідок загасання звуку в просторі. В період експлуатації комплексу 

рівень шуму не впливатиме на загальний шумовий фон. 



Відходи виробництва: В процесі будівництва можливе утворення  таких видів 

відходів: недогарки електродів, пакувальні матеріали, залишки цегли, бетону, деревини; 

тверді побутові відходи. Утворені в процесі будівництва відходи тимчасово складуються 

у спеціально відведених місцях в металевих контейнерах з подальшою передачею їх для 

утилізації і захоронення спеціалізованим підприємствам. Для розміщення відходів, що 

утворюються в період проведення робіт, додаткові земельні площі не використовуються. 

Після початку експлуатації будуть утворюватися: відходи від тари та упаковки, 

технологічного обладнання та побутові відходи, шлами очисних споруд зливової 

каналізації, фільтри вентиляційних систем. В процесі експлуатації будуть створені окремі 

майданчики для тимчасового зберігання відходів різного морфологічного складу та класу 

небезпеки. 

 

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 2, п.10 

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  
Підстави  для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні. 

 

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

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  

Інженерно – геологічні вишукування, топо – геодезична зйомка М 1:1000, прив’язка 

до проекту водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро запланованого 

об’єкта будівництва, визначення кількості зелених насаджень ,які підлягають знесенню та 

сплати їх компенсаційної вартості, визначення стану атмосферного повітря на ділянці 

запланованого будівництва та вплив на атмосферне повітря викидів забруднюючих 

речовин від паркінгу автомобілів. 

 

 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості  
Планована діяльність суб’єктом господарювання 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 попереднім абзацом; 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 цій 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 

унікальний 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 та 

пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розміщені в Відсутні Відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку впливу на 

довкілля" 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. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст. 37 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”), дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

(ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»), інвентаризація джерел 

утворення відходів (ст. 17 Закону України «Про відходи»), ордер на знесення зелених 

насаджень (ПКМУ № 1045 від 01.08.2006 р. «Про порядок видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах), що видаються: Департаментом державної архітектурно-

будівельної інспекції у Дніпропетровській області, Департаментом екології та природних 

ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, виконкомом Дніпровської міської ради. 

 

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.О.Поля,1, 

тел.(056)-742-89-80; (056) 742-88-59. 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, Відділ оцінки впливу на 

довкілля, ecology@adm.dp.gov.ua,  тел. (096) 512-94-24   
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електрона адреса, номер телефону та 

контактна особа). 
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