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2020555743 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність 
Реконструкція системи газопостачання виробничого цеху ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» з 

застосуванням установки регазифікації ЗВГ, за адресою: місто Дніпро, проспект Богдана 
Хмельницького, будинок 139.  

Джерело газу – підземний резервуарний парк, який складається з: 
- 1-го підземного резервуару виробництва ТОВ «МАШЗАВОД» робочим об’ємом 45,9 м3; 
- 2-х патрубків приєднання транспортної автоцистерни (парова та рідка фаза для наповнення 

резервуарів); 
- технологічних газопроводів, запірної та запобіжної арматури, КВПіА; 
- 2-х випарних установок KEV-500-SR та KEV-1300-SR з теплообмінними апаратами, які 

нагріваються електричними ТЕНами, продуктивністю 500 кг/год та 1300 кг/год відповідно; 
- 2-х змішувальних установок SNG Blender пропускною здатністю 570 м3/год та 1650 м3/год; 
- 2-х ресиверів СУГ-10 геометричним об’ємом 10 м3 та СУГ-15 геометричним об’ємом 15 м3; 
- 2-х вузлів технологічного обліку газу Ду 150, TZ/FLUXI. 
Резервуар призначено для зберігання та подачі рідкої фази ЗВГ на випарники. Резервуар для 

зберігання газу розраховано на робочий тиск 1,6 МПа (16 кг/см2). Випарники для ЗВГ призначені для 
випаровування (регазифікації) зрідженого вуглеводневого газу та подачі парової фази на змішувачі 
газ-повітря відповідного тиску газу перед пальниками. 

Наповнення резервуару ЗВГ буде проводитись від спеціальної транспортної автоцистерни зі 
зрідженим газом. Резервуар укомплектовано необхідною замковою арматурою, запобіжними та 
скидними клапанами. 

Максимальний обсяг одночасного зберігання ЗВГ – 45 м3. Плановий обсяг використання ЗВГ – 
7918 т/рік. 

Будівництво станції регазифікації ЗВГ передбачається здійснювати в межах земельної ділянки 
загальною площею 15,5868 га, що передана у строкове користування ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» 
в м. Дніпро по просп. Богдана Хмельницького, 139  на умовах договору оренди землі від 17.12.2019 р. 
(кадастровий номер 1210100000:02:112:0338)                                                                                             

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

  



2. Суб’єкт господарювання  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ», код ЄДРПОУ – 
30922208                                                                                                                                                               
(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), 
юридична адреса: 49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 139; 
контактний номер телефону – (050) 361-26-00_                                   _______________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 49000, м. Дніпро,              

вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, телефон +38 (096) 512-94-24                              
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

        
  4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл 
на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією 
України                                                                                                                                                            
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що 

передбачає його видачу) 
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 

робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-
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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  
Не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України № 733-ІХ від 18.06.2020 р.  

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 
Громадські слухання (другі) відбудуться  
Не передбачено                                                                                                                   

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 49000, м. Дніпро,              
вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, телефон +38 (096) 512-94-24                                   

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 
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7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 49000, м. Дніпро, вул. 
Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, телефон +38 (096) 512-94-24. Зауваження і пропозиції 
приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення                                                                                                                                

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 
 
 
       8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 180 арк. з додатками.                                     

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)  (зазначити іншу екологічну інформацію, що 
стосується планованої діяльності) 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ»,  м. Дніпро по просп. Богдана Хмельницького, 139; телефон: 
+38 050 361 26 00, ел. пошта: konovalenkos@dps.com.ua з 26.02.2021, з 09.00 до 18.00, контактна особа – 
Коноваленко Сергій Анатолійович; 

2. Департамент екологічної політики Дніпровської Міської ради, контактна особа – Директор 
департаменту Семенко Олег Борисович   телефон: +38 056 744 25 00, адреса: 49000, м. Дніпро, просп. 
Дмитра Яворницького, 75, кабінет 601, з 26.02.2021, понеділок - четверг з 9:00 до 18:00, п'ятниця з 9:00 
до 16:45, перерва з 13:00 до 13:45 ecopol@dmr.dp.ua,  office@dniprorada.gov.ua, office@dmr.dp.ua.         
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися 

з документами, контактна особа)  

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua
mailto:(096)%20512-94-24
mailto:konovalenkos@dps.com.ua
mailto:office@dmr.dp.ua

