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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 
 Об’єктом планової діяльності є «Будівництво водно-розважального комплексу з 

апартаментами по вул. Яружній, 15, вул. Набережній Перемоги, 1Л (Соборний район) у м. 
Дніпрі» Коригування.  

У складі комплексу передбачено три автономні багатоповерхові блоки: 1 блок 9-
поверховий, 2 блок 13-поверховий, 3 блок – 17 поверховий, у яких будуть розташовані 
апартаменти готельного типу. На перших поверхах будівель будуть знаходитись 
вестибюлі апартаментів, адміністративні приміщення яхт-клубів та водно-розважальних 
клубів. Багатоповерхові блоки будуть об’єднані підземним паркінгом загалом на 112 
машиномісць. Також передбачається відкрита гостьова стоянка для легкових автомобілів 
на 20 паркомісць. Планується розділення об'єкту на 4 пускові комплекси з одночасним 
веденням будівництва і з можливістю почергового введення в експлуатацію: 

- І пусковий комплекс – будівництво і введення в експлуатацію паркінгу на 112 
паркомісць (корисна площа паркінгу – 3332,14 м2, техприміщень – 338,69 м2); 

- ІІ пусковий комплекс – будівництво і введення в експлуатацію блоку №1 
(кількість поверхів – 9, корисна площа блоку № 1 – 4891,96 м2, площа апартаментів – 
4343,49 м2, кількість апартаментів – 61 шт.); 

- ІІІ пусковий комплекс – будівництво і введення в експлуатацію блоку №2 
(кількість поверхів – 13, корисна площа блоку № 2 – 9737,91 м2, площа апартаментів – 
8998,45 м2, кількість апартаментів – 117 шт.); 

- ІV пусковий комплекс – будівництво і введення в експлуатацію блоку №3 
(кількість поверхів – 17, корисна площа блоку № 3 – 15196,41 м2, площа апартаментів – 
14389,28 м2, кількість апартаментів – 221 шт.). 

Загальна площа будівлі – 39912,47 м2, умовна висота будівлі – 59,1 м. 
Передбачено благоустрій території загальною площею 8426,0 м2, площа твердих 

покриттів в межах ділянки планованої діяльності – 3049,0 м2, площа озеленення – 
2720,0 м2. 

Будівництво буде здійснюватись на території та в межах існуючої земельної 
ділянки діючого підприємства ТОВ «Дельта» на території площею 0,8994 га.  



Об’єкт буде забезпечений усіма видами інженерних 
комунікацій: водопостачанням, каналізацією, електропостачанням, опаленням.-
_____________________ 
                      (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 «Дельта», код ЄДРПОУ 

32366581, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, 1, тел. (056) 
7323646___________                                                              

(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), 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 обласної 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 
49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (097)5997605; (096)5129424                                            
_ 

(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 

Внесення змін до діючого Дозволу на виконання будівельних робіт (ст.37 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності»), Сертифікат відповідності 
закінченого будівництвом об’єкта (ст. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності») що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та 
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
(ст. ст. 11, 25 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»), що 
видається Департаментом екології та природних ресурсів 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. 

Громадські слухання (перші) не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України 
№733-ІХ від 18.06.2020 р., яким внесено зміни до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», зокрема частина 2 статті 17 передбачає, що тимчасово, на період дії в межах 
території карантину, встановлено Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у 
тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське 



обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не 
проводяться і дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані 
громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, 
що не відбулися, і повторно не проводяться. 

Враховуючи зазначене, зауваження і пропозиції (у тому числі в електронному 
вигляді) необхідно направляти на електронну пошту: ecology@adm.dp.gov.ua.____ ______                                                                    

          (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 обласної 
державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, 
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (097)5997605; (096)5129424                                            _ 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 
 

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 обласної 
державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, 
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (097)5997605; (096)5129424                                            _ 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 
 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності  
 Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 94 арк. та додатки на  

425 аркушах                                                                                                                                    _                                                                                                                                 
(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 

ТОВ «Дельта» за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,                              
вул. Глинки,  2, тел. (056) 7323646, з 14.01.2021  року  та  Соборна районна у м. Дніпро 
рада за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7; тел. 0567451537.  Дата з 18.01.2021 р.__      __          

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами, контактна особа) 

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua.____

