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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 

Планована діяльність полягає у реконструкції існуючої системи гноєвидалення в 

частині влаштування дільниці фракційного розділу стоків за адресою: Дніпропетровська 

область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Шкільна, 15К.  

Передбачено будівництво будівлі для механічного розділення твердої і рідкої 

фракцій, для попередження випадіння осаду в приймальному резервуарі гноєвмісних 

стоків, передбачено встановлення двох заглиблювальних лопатевих мішалок моделі ТВМ 

18,5/4, розташованих навпроти один одного. Мішалки створюватимуть постійний 

круговий рух стоків. За допомогою заглиблювального насоса моделі PNS 9,0-100 стоки 

подаватимуться на сепаратор моделі SM 300/75 G3 PROFESSIONAL. Ефективність 

відокремлення твердих складових за допомогою сепаратора може перевищувати 85%.  

Стоки по трьох променях існуючої системи каналізації через колодці 

направлятимуться в резервуар, на  краю якого розташовуватиметься сепаратор. Загальна 

кількість стоків  - 600 м3/добу. Передбачено накопичування стоків в резервуарі (місткістю 

1000 м3) в районі випусків існуючої системи каналізації свинокомплексу.  

Стічні води від свинокомплексу поступатимуть на очисні споруди, де 

відділятиметься гній методом сепарування, а рідка фракція направлятиметься на 

біологічне очищення в первинні пластинчасті тонкошарові відстійники для виділення зі 

стічних вод грубодисперсних домішок. Після первинних відстійників стічна вода 

поступатиме в три радіальні аеротенки на біологічне очищення. Стічні води від комплексу 

після проходження повного циклу двоступеневого біологічного очищення на очисних 

спорудах скидатимуться у ставок-накопичувач. Ставок акумулює до 4,0 млн. м3 стоків. 

Скид води зі ставка виключається. У ставках протягом 6 місяців відбуватиметься 

природне очищення стоків. Шлам, що буде утворюватися після очищення, 

спрямовуватиметься на поля як добриво.  

Тверда фракція гною перевозитиметься тракторним причепом на полігон 

біотермічного компостування 

Реконструкція буде здійснюватись на території та в межах існуючої земельної 

ділянки діючого підприємства ТОВ «СТРОНГ-ІНВЕСТ» на території площею 6,8972 га.  
                      (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 «СТРОНГ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 

42665037, адреса: 52020, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива 

Трудова, вул. Шкільна, 15К, тел. 067-611-62-32                                                              ______       
(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 

Дозвіл 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) 

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


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 95 арк. та додатки на  

490 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 «СТРОНГ-ІНВЕСТ» за адресою: 52020, Дніпропетровська область, 

Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Шкільна, 15К,  067-611-62-32.   Дата з 

04.09.2020  року  та  Нивотрудівська сільська рада за адресою: Дніпропетровська обл., 

Апостолівський р-н, с. Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 6; тел. 0565654994.  Дата з 

04.09.2020 р._______                                                                                                               ____          
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 
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Ìð³¿ çä³éñíþþòüñÿ!

Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó íàâ÷àííÿ ó øêîëàõ
ïðîõîäèòü â óìîâàõ êàðàíòèíó ÿêèé ïðîäîâ-
æåíî. Òîìó âàæëèâèì ³ íåîáõ³äíèì äëÿ øêî-
ëÿðèê³â º àíòèñåïòèêè. Ïðî çàáåçïå÷åííÿ
øê³ë Àïîñòîë³âñüêî¿ òåðãðîìàäè òà Íèâîò-
ðóä³âñüêî¿ ïîäáàâ Ôîíä Îëåêñàíäðà Â³ëêóëà
«Óêðà¿íñüêà ïåðñïåêòèâà», çà ùî ùèðî âäÿ÷í³
³ ïåäàãîãè, ³ øêîëÿð³, ³ áàòüêè. Àäæå çäîðîâ’ÿ
– öå ãîëîâíå.

Ë. Êîëºñí³ê,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó îñâ³òè

âèêîíêîìó Àïîñòîë³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè.

Вдячні заВдячні заВдячні заВдячні заВдячні за
допомогудопомогудопомогудопомогудопомогу

Öüîãî ðîêó â îáëàñò³ ðåêîíñòðóþþòü
26 øê³ë, ç íèõ 8 çàêëàä³â îñâ³òè ãîòîâ³ íà
100%: ó Ñëîáîæàíñüêîìó, Ñèíåëüíèêîâîìó,
Ãàíí³âö³ Âåðõíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó,
Ìåæîâ³é, Ìàãäàëèí³âö³, Àïîñòîëîâîìó,
²ëàð³îíîâîìó, ñ. Êàðï³âêà Øèðîê³âñüêîãî
ðàéîíó.

Ùå 12 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ç çàãàëüíîãî
ñïèñêó ðåêîíñòðóêö³é – íà ô³í³øí³é ïðÿì³é, ¿õ
ãîòîâí³ñòü ìàéæå 95%: ó Âîëîññüêîìó, Ïî-
êðîâñüêîìó, Òîìàê³âö³, ×àïëèíö³, Ïåðåùåïè-
íîìó, Âàñèëüê³âö³, òðè øêîëè â Äí³ïð³, Êàì’-
ÿíñüêîìó, ñ. Ëèõ³âêà Ï’ÿòèõàòñüêîãî ðàéîíó,
Öàðè÷àíö³.

Òóò ðîáîòè áóäóòü çàê³í÷åí³ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì. ²íø³ îá’ºêòè çà ïëàíîì çäàäóòü â åêñï-
ëóàòàö³þ äî ê³íöÿ 2020 ðîêó.Çàãàëîì ç îáëàñ-
íîãî áþäæåòó íà ö³ ðåêîíñòðóêö³¿ áóëî âèä³-
ëåíî áëèçüêî ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Îñíîâí³
ðîáîòè, ùî áóëè âèêîíàí³ â öèõ øêîëàõ: óòåï-
ëåí³ òà îçäîáëåí³ ôàñàäè, â³äðåìîíòîâàí³
ïîêð³âë³, çàì³íåí³ òðóáè, âñòàíîâëåí³ íîâ³
â³êíà, ñòâîðåí³ íîâ³ ñèñòåìè îïàëåííÿ,
âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ. Òåðèòîð³þ òàêîæ ïå-
ðåâò³ëþþòü, áóäóþòü ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè,
âëàøòîâóþòü ãàçîíè, âèñàäæóþòü ðîñëèíè.
Çàêóïëåí³ íîâ³ ìåáë³. Äåÿê³ øêîëè áóëè â³äòâî-
ðåí³ ìàéæå ç íóëÿ.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äåñÿòèë³òü áàòüêè òà
ó÷í³ Àïîñòîë³âñüêî¿ ÇØ ¹3 ìð³ÿëè ïðî ãàð-

íèé ðåìîíò áóä³âë³ ñâîº¿ ð³äíî¿ øêîëè. ² ìð³¿
çáóâàþòüñÿ… Ïåðøîãî âåðåñíÿ 2020 ðîêó
íà ó÷í³â ÷åêàëà îíîâëåíà, ñó÷àñíà áóä³âëÿ
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ðåìîíòí³ ðîáîòè â
øêîë³ ùå íå çàâåðøåíî, àëå äâà êîðïóñè
ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ äî çóñòð³÷³ ó÷í³â. Íîâ³
êëàñí³ êàá³íåòè, íîâà ñïîðòèâíà çàëà, íîâà
àêòîâà çàëà, äîäàòêîâ³ âíóòð³øí³ òóàëåòè
– ïðî âñå öå íåùîäàâíî ìð³ÿëè ó÷í³, à ñüî-
ãîäí³ öå ðåàëüí³ñòü. Äëÿ â³ä÷óòòÿ ïîâíîãî
êîìôîðòó çà ðàõóíîê êîøò³â ç ì³ñöåâîãî
áþäæåòó ïîíîâëåíî 75 øê³ëüíèõ ïàðò òà
150 ñò³ëüö³â íà ñóìó 48,9 òèñ. ãðí. Ïðèäáà-
íî 60 íîâèõ îäíîì³ñíèõ ïàðò íà ñóìó 78 òèñ.
ãðí. Çàìîâëåíî ðîëåòè íà â³êíà íà ñóìó 90
òèñ. ãðí. Çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî
áþäæåòó ïðèäáàíî 50 ïàðò äëÿ ïåðøîêëàñ-
íèê³â, íîóòáóêè ç ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åí-
íÿì, ôë³ï÷àðòè, êîðêîâ³ äîøêè òà äèäàêòè÷-
íèé ìàòåð³àë íà ñóìó 159 òèñ. ãðí. Çà ðà-
õóíîê êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó ïëàíóºòü-
ñÿ òàêîæ ïîâíå îíîâëåííÿ òåïëîòðàñè íà
ñóìó 100 òèñ. ãðí., ùîá á³ëüøå í³êîëè íå
ïîñòàâàëî ïèòàííÿ «ïîðèâ³â» ñåðåä îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó. Ùîäî ìàòåð³àëüíî-òåõí³-
÷íî¿ áàçè çàêëàäó, òî ïîñòóïîâî ¿¿ ïîâí³ñòþ
áóäå îíîâëåíî çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåò³â
óñ³õ ð³âí³â.

Ãàðíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó òà íîâèõ äîñÿã-
íåíü â îíîâëåí³é îñåë³!

Ãàðí³ íîâèíèÃàðí³ íîâèíèÃàðí³ íîâèíèÃàðí³ íîâèíèÃàðí³ íîâèíè
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Äîäàòîê 3
äî Ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ äîêóìåíòàö³¿

äëÿ íàäàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ òà ô³íàíñóâàííÿ îö³íêè

âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
__________________

(äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â
ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó

íà äîâê³ëëÿ (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ
ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ

Ðåºñòðó, íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì
ãîñïîäàðþâàííÿ)

_________2020415606
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó

âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ

 çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî

îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³
1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáè-
ðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é
ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ïîëÿãàº ó ðåêîíñò-

ðóêö³¿ ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè ãíîºâèäàëåííÿ â ÷àñ-
òèí³ âëàøòóâàííÿ ä³ëüíèö³ ôðàêö³éíîãî ðîç-
ä³ëó ñòîê³â çà àäðåñîþ: Äí³ïðîïåòðîâñüêà îá-
ëàñòü, Àïîñòîë³âñüêèé ðàéîí, ñ. Íèâà Òðóäî-
âà, âóë. Øê³ëüíà, 15Ê.

Ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî áóä³âë³ äëÿ ìå-
õàí³÷íîãî ðîçä³ëåííÿ òâåðäî¿ ³ ð³äêî¿ ôðàêö³é,
äëÿ ïîïåðåäæåííÿ âèïàä³ííÿ îñàäó â ïðèé-
ìàëüíîìó ðåçåðâóàð³ ãíîºâì³ñíèõ ñòîê³â, ïå-
ðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ äâîõ çàãëèáëþâàëü-
íèõ ëîïàòåâèõ ì³øàëîê ìîäåë³ ÒÂÌ 18,5/4,
ðîçòàøîâàíèõ íàâïðîòè îäèí îäíîãî. Ì³øàë-
êè ñòâîðþâàòèìóòü ïîñò³éíèé êðóãîâèé ðóõ
ñòîê³â. Çà äîïîìîãîþ çàãëèáëþâàëüíîãî íà-
ñîñà ìîäåë³ PNS 9,0-100 ñòîêè ïîäàâàòèìóòü-
ñÿ íà ñåïàðàòîð ìîäåë³ SM 300/75 G3
PROFESSIONAL. Åôåêòèâí³ñòü â³äîêðåìëåí-
íÿ òâåðäèõ ñêëàäîâèõ çà äîïîìîãîþ ñåïàðà-
òîðà ìîæå ïåðåâèùóâàòè 85%.

Ñòîêè ïî òðüîõ ïðîìåíÿõ ³ñíóþ÷î¿ ñèñòå-
ìè êàíàë³çàö³¿ ÷åðåç êîëîäö³ íàïðàâëÿòèìóòü-
ñÿ â ðåçåðâóàð, íà êðàþ ÿêîãî ðîçòàøîâóâà-
òèìåòüñÿ ñåïàðàòîð. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòîê³â
- 600 ì3/äîáó. Ïåðåäáà÷åíî íàêîïè÷óâàííÿ
ñòîê³â â ðåçåðâóàð³ (ì³ñòê³ñòþ 1000 ì3) â ðàé-
îí³ âèïóñê³â ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè êàíàë³çàö³¿ ñâè-
íîêîìïëåêñó.

Ñò³÷í³ âîäè â³ä ñâèíîêîìïëåêñó ïîñòóïà-
òèìóòü íà î÷èñí³ ñïîðóäè, äå â³ää³ëÿòèìåòü-
ñÿ ãí³é ìåòîäîì ñåïàðóâàííÿ, à ð³äêà ôðàê-
ö³ÿ íàïðàâëÿòèìåòüñÿ íà á³îëîã³÷íå î÷èùåí-
íÿ â ïåðâèíí³ ïëàñòèí÷àñò³ òîíêîøàðîâ³
â³äñò³éíèêè äëÿ âèä³ëåííÿ ç³ ñò³÷íèõ âîä ãðó-
áîäèñïåðñíèõ äîì³øîê. Ï³ñëÿ ïåðâèííèõ
â³äñò³éíèê³â ñò³÷íà âîäà ïîñòóïàòèìå â òðè
ðàä³àëüí³ àåðîòåíêè íà á³îëîã³÷íå î÷èùåííÿ.

Ñò³÷í³ âîäè â³ä êîìïëåêñó ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ
ïîâíîãî öèêëó äâîñòóïåíåâîãî á³îëîã³÷íîãî
î÷èùåííÿ íà î÷èñíèõ ñïîðóäàõ ñêèäàòèìóòü-
ñÿ ó ñòàâîê-íàêîïè÷óâà÷. Ñòàâîê àêóìóëþº äî
4,0 ìëí. ì3 ñòîê³â. Ñêèä âîäè ç³ ñòàâêà âèê-
ëþ÷àºòüñÿ. Ó ñòàâêàõ ïðîòÿãîì 6 ì³ñÿö³â â³äáó-
âàòèìåòüñÿ ïðèðîäíå î÷èùåííÿ ñòîê³â. Øëàì,
ùî áóäå óòâîðþâàòèñÿ ï³ñëÿ î÷èùåííÿ, ñïðÿ-
ìîâóâàòèìåòüñÿ íà ïîëÿ ÿê äîáðèâî.

Òâåðäà ôðàêö³ÿ ãíîþ ïåðåâîçèòèìåòüñÿ
òðàêòîðíèì ïðè÷åïîì íà ïîë³ãîí á³îòåðì³÷íî-
ãî êîìïîñòóâàííÿ

Ðåêîíñòðóêö³ÿ áóäå çä³éñíþâàòèñü íà òå-
ðèòîð³¿ òà â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ä³þ÷îãî ï³äïðèºìñòâà ÒÎÂ «ÑÒÐÎÍÃ-
²ÍÂÅÑÒ» íà òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 6,8972 ãà.

(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó
òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

(ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âè-
ðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

2. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ÑÒÐÎÍÃ-²ÍÂÅÑÒ», êîä ªÄÐÏÎÓ 42665037,
àäðåñà: 52020, Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü,
Àïîñòîë³âñüêèé ðàéîí, ñ. Íèâà Òðóäîâà, âóë.
Øê³ëüíà, 15Ê, òåë. 067-611-62-32

(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè,
êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà
ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ,
³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð
ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êî-
âî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî
ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþ-
þ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³),
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå
ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè -
ï³äïðèºìöÿ(ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîí-
òàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ

Äåïàðòàìåíò åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿; ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ëàáîðà-
òîðíà, 69, ì. Äí³ïðî, 49000,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, òåë.
(097)5997605; (096)5129424

(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó,
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîí-
òàêòíà îñîáà)

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà
îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³-
íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
(ñò.37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ
ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³»), Ñåðòèô³êàò â³äïî-
â³äíîñò³ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá’ºêòà
(ñò. 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòî-
áóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³») ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâ-

íîþ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîþ ³íñïåêö³ºþ Óê-
ðà¿íè òà Äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå-
÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè
äæåðåëàìè (ñò. ñò. 11, 25 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
îõîðîíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ»), ùî âèäàºòü-
ñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â Óêðà¿íè

(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé éîãî
âèäàâàòè, íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïå-
ðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòà-
íîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå ìåíøå 25, àëå íå
á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíî-
ãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ (çàçíà-
÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ ãðî-
ìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
âèçíà÷åíî¿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îá-
ãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî ïîäàâà-
òè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà
¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâàæåí-
íÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ â ïèñü-
ìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó
âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
³ç âíåñåííÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü. Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî
ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) íå ïðîâîäÿòü-
ñÿ ó çâ’ÿçêó ³ç ïðèéíÿòòÿì Çàêîíó Óêðà¿íè
¹733-²Õ â³ä 18.06.2020 ð., ÿêèì âíåñåíî çì³íè
äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ», çîêðåìà ÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 17 ïåðåäáà-
÷àº, ùî òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ â ìåæàõ òå-
ðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíî Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøè-
ðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè êîðîíàâ³ðóñíî¿
õâîðîáè (COVID-19), äî ïîâíîãî éîãî ñêàñó-
âàííÿ òà ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ
êàðàíòèíó, ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîäèòüñÿ ó ôîðì³ íàäàííÿ
ïèñüìîâèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é (ó òîìó
÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³), ïðî ùî çàçíà-
÷àºòüñÿ â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñü-
êîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ òà ó çâ³ò³ ïðî ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ.
Ó öåé ïåð³îä ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ïåðåäáà-
÷åí³ ñòàòòåþ 7 öüîãî Çàêîíó, íå ïðîâîäÿòüñÿ ³
äàòè, ùî ïðèïàäàþòü íà öåé ïåð³îä, íå ïðè-
çíà÷àþòüñÿ. Çàïëàíîâàí³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàí-
íÿ, äàòà ïðîâåäåííÿ ÿêèõ ïðèïàäàº íà öåé
ïåð³îä, ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå â³äáóëèñÿ,
³ ïîâòîðíî íå ïðîâîäÿòüñÿ.

Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, çàóâàæåííÿ ³ ïðî-
ïîçèö³¿ (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³)

íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè íà åëåêòðîííó ïîøòó:
ecology@adm.dp.gov.ua.

 (çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí
àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí,
ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿
³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Äåïàðòàìåíò åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿; ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ëàáîðà-
òîðíà, 69, ì. Äí³ïðî, 49000,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, òåë.
(097)5997605; (096)5129424_

(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí
àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí,
äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïî-
çèö³¿, òà ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðî-
ïîçèö³é

Äåïàðòàìåíò åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿; ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ëàáîðà-
òîðíà, 69, ì. Äí³ïðî, 49000,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, òåë.
(097)5997605; (096)5129424_

(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðî-
òÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5
öüîãî îãîëîøåííÿ.

8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

 Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 95 àðê. òà äîäàòêè íà 490
àðêóøàõ

(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà
ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³)

(çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ,
ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³-
íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåííÿ,
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ),
à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå
îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè

ÒÎÂ «ÑÒÐÎÍÃ-²ÍÂÅÑÒ» çà àäðåñîþ:
52020, Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü, Àïîñòîë³-
âñüêèé ðàéîí, ñ. Íèâà Òðóäîâà, âóë. Øê³ëüíà,
15Ê, 067-611-62-32. Äàòà ç 04.09.2020 ðîêó òà
Íèâîòðóä³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà çà àäðåñîþ:
Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë., Àïîñòîë³âñüêèé ð-í, ñ.
Íèâà Òðóäîâà, âóë. Ëåí³íà, áóä. 6; òåë.
0565654994. Äàòà ç 04.09.2020 ð.

(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè,
îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿
ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêó-
ìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà)

Çàÿâà ïðî íàì³ðèÇàÿâà ïðî íàì³ðèÇàÿâà ïðî íàì³ðèÇàÿâà ïðî íàì³ðèÇàÿâà ïðî íàì³ðè

àëå âîíà íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè
ìàêñèìàëüíó âåëè÷èíó ºäèíîãî âíåñêó,
òîáòî, ñïëà÷óâàòè ïîòð³áíî íå á³ëüøå
15 585,90 ãðí íà ì³ñÿöü (³ç ðîçðàõóíêó
70 845,0 ãðí õ 22% íà ì³ñÿöü ç ñ³÷íÿ
2020 ðîêó).

Äîãîâîðîì ïðî äîáðîâ³ëüíó ó÷àñòü
ìîæå áóòè ïåðåäáà÷åíà îäíîðàçîâà
ñïëàòà ºäèíîãî âíåñêó çà ïîïåðåäí³ ïå-
ð³îäè, â ÿêèõ îñîáà íå ï³äëÿãàëà çà-
ãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîìó äåðæàâíîìó ñîö-
³àëüíîìó ñòðàõóâàííþ (ó òîìó ÷èñë³ çà
ïåð³îä ç 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó ïî 31 ãðóäíÿ
2010 ðîêó). Ñóìà ñïëà÷åíîãî ºäèíîãî
âíåñêó çà êîæåí ì³ñÿöü òàêîãî ïåð³îäó
íå ìîæå áóòè ìåíøîþ çà ì³í³ìàëüíèé
ñòðàõîâèé âíåñîê íà äàòó óêëàäåííÿ
äîãîâîðó, ïîìíîæåíèé íà êîåô³ö³ºíò 2,
òà á³ëüøîþ çà ñóìó ºäèíîãî âíåñêó,
îá÷èñëåíîãî âèõîäÿ÷è ç ìàêñèìàëüíî¿
âåëè÷èíè áàçè íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî
âíåñêó, âñòàíîâëåíî¿ íà äàòó óêëàäåí-
íÿ äîãîâîðó. Ðîçì³ð ì³í³ìàëüíîãî ñòðà-
õîâîãî âíåñêó çà ì³ñÿöü ïðè îäíîðà-
çîâ³é ñïëàò³ ñòàíîâèòü 2 078,12 ãðí (4
723,00 ãðí õ 22% õ 2). Îäíîðàçîâà
ñïëàòà ºäèíîãî âíåñêó çà ïîïåðåäí³ ïå-
ð³îäè ìîæå áóòè çä³éñíåíà çà îêðåìèì
äîãîâîðîì.

Îðãàíè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó âèçíà÷à-
þòü äëÿ ëþäèíè ïåð³îä, ÿêèé íå âðà-
õîâàíèé äëÿ îá÷èñëåííÿ ïåíñ³¿, àëå
îêðåìèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ç ïîäàò-
êîâèìè îðãàíàìè, äî íèõ çä³éñíþºòü-
ñÿ ñïëàòà âíåñê³â, ïîäàºòüñÿ çâ³òí³ñòü.
Äàíà ³íôîðìàö³ÿ îáë³êîâóºòüñÿ ó êàð-
òî÷ö³ çàñòðàõîâàíî¿ îñîáè ³ òîä³ îðãàí
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ïðèçíà÷àº ïåíñ³þ ç
óðàõóâàííÿ ñïëàòè.

Þð³é ÊÎÇÀÊ,
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè
â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³.

Ñåðåä àêòóàëüíèõ ïèòàíü ó ïåí-
ñ³éíîìó çàáåçïå÷åíí³ º ïîíÿòòÿ
ñòðàõîâîãî ñòàæó, ÿê éîãî îá÷èñ-
ëèòè, ÷è ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü, íå ïå-
ðåáóâàþ÷è ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ,
çàðîáèòè ñîá³ ñòðàõîâèé ñòàæ.

Ïî÷íåìî ç ñàìîãî ïîíÿòòÿ «ñòðàõî-
âèé ñòàæ». Ðàí³øå, äî 1 ñ³÷íÿ 2004
ðîêó, ñòàæ âèì³ðþâàâñÿ ÷àñîì ðîáîòè
³ öå áóâ «òðóäîâèé ñòàæ». Ï³ñëÿ çàçíà-
÷åíî¿ äàòè äëÿ ðîçðàõóíêó ïåíñ³¿ ìàº
çíà÷åííÿ ïåð³îä ñïëàòè ñòðàõîâèõ
âíåñê³â.  Îòæå, «ñòðàõîâèé ñòàæ» – öå
ïåð³îä, ïðîòÿãîì ÿêîãî ëþäèíà ï³äëÿ-
ãàëà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîìó äåðæàâ-
íîìó ïåíñ³éíîìó ñòðàõóâàííþ òà çà
ÿêèé ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷åí³ ñòðàõîâ³ âíå-
ñêè â ñóì³ íå ìåíø³é, í³æ ì³í³ìàëüíèé
ñòðàõîâèé âíåñîê. Îá÷èñëþºòüñÿ â
ì³ñÿöÿõ, ³ òîé ì³ñÿöü (÷è ì³ñÿö³), çà ÿêèé
âíåñêè äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó íå ñïëà-
÷åí³, íå âêëþ÷àºòüñÿ äî ñòðàõîâîãî
ñòàæó.

Òîæ, çðîçóì³ëî, ùî ëþäèíà, ÿêà íå
ïðàöþº (àáî ïðàöþº íåîô³ö³éíî) ³ íå
ñïëà÷óº âíåñêè, – íå íàáóâàº ñòðàõî-
âîãî ñòàæó. ² çà öåé ïåð³îä ó ïåðñî-
íàëüí³é îáë³êîâ³é êàðòö³ â ñèñòåì³ ïåð-
ñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó äàí³ äëÿ îá÷èñ-
ëåííÿ ïåíñ³¿ áóäóòü â³äñóòí³. Ïàì’ÿòàé-
òå, ùî ôîðìóëà ðîçðàõóíêó ïåíñ³é
âñòàíîâëþº ïðÿìó çàëåæí³ñòü ðîçì³ðó
ïåíñ³é â³ä ñòðàõîâîãî ñòàæó òà çàðîá³-
òêó, ç ÿêîãî ñïëà÷óâàëèñü ñòðàõîâ³ âíå-
ñêè.

Òåïåð ùîäî ïèòàííÿ: ÷è ³ñíóº ìîæ-
ëèâ³ñòü, íå ïåðåáóâàþ÷è ó òðóäîâèõ
â³äíîñèíàõ, çàðîáèòè ñîá³ ñòðàõîâèé
ñòàæ? Òàê, ³ñíóº. Ìîæíà âçÿòè äîáðî-
â³ëüíó ó÷àñòü ó ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ-
’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðà-
õóâàííÿ. Äàâàéòå äåòàëüíî ðîçáåðå-
ìîñü õòî ìàº ïðàâî çàêëþ÷àòè äîãîâ³ð
íà äîáðîâ³ëüíó ó÷àñòü ó òàê³é ñèñòåì³,
äî ÿêèõ ñëóæá çâåðòàòèñü äëÿ çàêëþ-
÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, ñê³ëüêè
ñïëà÷óâàòè, ùîá Ïåíñ³éíèì ôîíäîì
ñòðàõîâèé ñòàæ áóâ çàðàõîâàíèé.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óê-
ðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåð-
æàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» îñîáè,
ÿê³ äîñÿãëè 16-ð³÷íîãî â³êó òà íå íà-
ëåæàòü äî êîëà îñ³á, ÿê³ ï³äëÿãàþòü çà-
ãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîìó äåðæàâíîìó
ïåíñ³éíîìó ñòðàõóâàííþ â³äïîâ³äíî
äî ñòàòò³ 11 öüîãî Çàêîíó, ó òîìó ÷èñë³
îñîáè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ çà äåííîþ ôîð-
ìîþ íàâ÷àííÿ, à òàêîæ â àñï³ðàíòóð³
òà äîêòîðàíòóð³, ³íîçåìö³ òà îñîáè áåç
ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ ïîñò³éíî ïðîæèâà-
þòü àáî ïðàöþþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿-
íè,  ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ ïîñò³éíî
ïðîæèâàþòü àáî ïðàöþþòü çà ìåæà-
ìè Óêðà¿íè, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëå-
íî ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäà
íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâ-
íîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ìàþòü ïðàâî íà
äîáðîâ³ëüíó ó÷àñòü ó ñèñòåì³ çàãàëü-
íîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ïåíñ³éíî-
ãî ñòðàõóâàííÿ.

Çàçíà÷åí³ îñîáè ìîæóòü áðàòè äîá-
ðîâ³ëüíó ó÷àñòü ó ñîë³äàðí³é ñèñòåì³
àáî â íàêîïè÷óâàëüí³é ñèñòåì³ ïåíñ³é-
íîãî ñòðàõóâàííÿ, àáî îäíî÷àñíî â
îáîõ ñèñòåìàõ â³äïîâ³äíî äî óêëàäå-
íîãî äîãîâîðó ïðî äîáðîâ³ëüíó ó÷àñòü
ó ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåð-
æàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ (äàë³
– äîãîâ³ð ïðî äîáðîâ³ëüíó ó÷àñòü)
çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çá³ð òà
îáë³ê ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáî-
â’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõó-
âàííÿ». Äëÿ äîáðîâ³ëüíî¿ ó÷àñò³ íåîá-
õ³äíî çâåðòàòèñü äî ïîäàòêîâèõ îðãàí³â
çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ òà ïîäàòè
çàÿâó çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ, êîï³¿
äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö-
³éíîãî íîìåðà; òðóäîâî¿ êíèæêè (ó ðàç³
íàÿâíîñò³); äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
îñîáó.

Ç îñîáîþ, ÿêà ïîäàëà çàÿâó, îðãàíîì
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè
â òåðì³í íå ï³çí³øå, í³æ 30 êàëåíäàð-
íèõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ çàÿâè, óêëà-
äàºòüñÿ Äîãîâ³ð ïðî äîáðîâ³ëüíó
ó÷àñòü çà òèïîâîþ ôîðìîþ íà òåðì³í
íå ìåíøå îäíîãî ðîêó ç îáîâ’ÿçêîâîþ
ñïëàòîþ ºäèíîãî âíåñêó ó ñóì³, ùî â
ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü ïîâèííà áóòè íå
ìåíøå çà ì³í³ìàëüíèé ñòðàõîâèé âíå-
ñîê. Ì³í³ìàëüíèé ñòðàõîâèé âíåñîê ç 1
ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ñòàíîâèòü 1 039,06 ãðí
(³ç ðîçðàõóíêó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè 4 723,00 ãðí òà ðîçì³ðó ºäèíîãî
âíåñêó 22%).

Ñïëà÷óâàòè ìîæëèâî ³ á³ëüøó ñóìó,
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В Днепропетровской академии музыки им. Глинки
установили современный итальянский орган 
за 772 тысячи гривен

№36
(13474)

У ПОНЕДІЛОК В КИЇВІ ЗА УЧАСТІ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ З'ЇЗД ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ".
Було ухвалено рішення про участь у місцевих виборах
2020 року. Також на з'їзді представили кандидатів 
на посади мерів обласних центрів
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Игра стоит свеч!

Ректор академии Юрий Новиков убежден, что уникальный инструмент будет мотивировать
студентов повышать свой профессионализм стр.
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читайте

ПОГОДА 
НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ 
НА 4 СЕНТЯБРЯ 

Город НочьДень
Новомосковскясно, +22 о малооблачно, +32о

Павлоградясно, +22 о малооблачно, +31о

Синельниковоясно, +22 о малооблачно, +31о

Каменскоеясно, +21 о малооблачно, +31о

Першотравенскясно, +23 о облачно, +32о

Перещепиноясно, +23 о облачно, +31о

Верхнеднепровскясно, +23 о малооблачно, +30о

Желтые Водыясно, +23 о малооблачно, +31о

Кривой Рогясно, +22 о пасмурно, +31о

Софиевкаясно, +22 о облачно, +31о

Никопольясно, +23 о малооблачно, +30о

ПОГОДА В ДНЕПРЕ

4 сентября, пятница

6 сентября, воскресенье

5 сентября, суббота

+22...+23

+20...+21

+16...+17

+23...+24

+30...+31

+25...+26

ясно

ясно

облачно

пасмурно

пасмурно,
небольшой дождь

юв, 2�4 м/с 

св, 3�4 м/с 

св, 3�4 м/с 

7 сентября, понедельник

+17...+18

+29...+31 пасмурно

малооблачно

юв, 2 м/с 

малооблачно



ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ 2020 г., № 36 (13474)1188

Отдел рекламы г. Днепр, ул. Столярова, 1. Тел. 767�67�32. Email: dv�kor@i.ua

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у реконст$

рукції існуючої системи гноєвидалення в ча$
стині влаштування дільниці фракційного
розділу стоків за адресою: Дніпропетровсь$
ка область, Апостолівський район, с. Нива
Трудова, вул. Шкільна, 15К. 

Передбачено будівництво будівлі для
механічного розділення твердої і рідкої
фракцій, для попередження випадіння осаду
в приймальному резервуарі гноєвмісних
стоків, передбачено встановлення двох за$
глиблювальних лопатевих мішалок моделі
ТВМ 18,5/4, розташованих навпроти один
одного. Мішалки створюватимуть постійний
круговий рух стоків. За допомогою заг либ$
лювального насоса моделі PNS 9,0$100 сто$
ки подаватимуться на сепаратор моделі SM
300/75 G3 PROFESSIONAL. Ефективність
відокремлення твердих складових за допо$
могою сепаратора може перевищувати 85%. 

Стоки по трьох променях існуючої систе$
ми каналізації через колодці направляти$
муться в резервуар, на  краю якого розташо$
вуватиметься сепаратор. Загальна кількість
стоків  $ 600 м3/добу. Передбачено накопи$
чування стоків в резервуарі (місткістю 1000
м3) в районі випусків існуючої системи ка$
налізації свинокомплексу. 

Стічні води від свинокомплексу поступа$
тимуть на очисні споруди, де відділятиметь$
ся гній методом сепарування, а рідка
фракція направлятиметься на біологічне
очищення в первинні пластинчасті тонкоша$
рові відстійники для виділення зі стічних вод
грубодисперсних домішок. Після первинних
відстійників стічна вода поступатиме в три
радіальні аеротенки на біологічне очищення.
Стічні води від комплексу після проходження
повного циклу двоступеневого біологічного
очищення на очисних спорудах скидати$
муться у ставок$накопичувач. Ставок акуму$
лює до 4,0 млн. м3 стоків. Скид води зі став$
ка виключається. У ставках протягом 6
місяців відбуватиметься природне очищен$
ня стоків. Шлам, що буде утворюватися
після очищення, спрямовуватиметься на по$
ля як добриво. 

Тверда фракція гною перевозитиметься
тракторним причепом на полігон
біотермічного компостування

Реконструкція буде здійснюватись на те$

риторії та в межах існуючої земельної ділян$
ки діючого підприємства ТОВ «СТРОНГ$
ІНВЕСТ» на території площею 6,8972 га. 

(загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг ви�
робництва тощо), місце провадження пла�
нованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою

відповідальністю «СТРОНГ$ІНВЕСТ», код
ЄДРПОУ 42665037, адреса: 52020, Дніпро$
петровська область, Апостолівський район,
с. Нива Трудова, вул. Шкільна, 15К, тел. 067$
611$62$32

(повне найменування юридичної особи,
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи � підприємця, іден�
тифікаційний код або серія та номер паспор�
та (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника пода тків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому органу
і мають відмітку у паспорті), місцезнаход�
ження юридичної особи або місце провад�
ження діяльності фізичної особи �
підприємця(поштовий індекс, адреса), кон�
тактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забез�

печує проведення громадського обгово�

рення
Департамент екології та природних ре$

сурсів Дніпропетровської обласної держав$
ної адміністрації; поштова адреса: вул. Ла$
бораторна, 69, м. Дніпро, 49000, email: ecol$
ogy@adm.dp.gov.ua, тел. (097)5997605;
(096)5129424                                            _

(найменування уповноваженого органу ,
місцезнаходження, номер телефону та кон�
тактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розг лядатиме резуль тати
оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(ст.37 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»), Сертифікат
відповідності закінченого будівництвом
об’єкта (ст. 7 Закону України «Про регулю$
вання містобудівної діяльності») що ви$
дається Державною архітектурно$будівель$

ною інспекцією України та Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами (ст. ст. 11,
25 Закону України «Про охорону атмосфер$
ного повітря»), що видається Департамен$
том екології та природних ресурсів України     

(вид рішення про провадження планова�
ної діяльності, орган, уповноважений його
видавати, норма тивний документ , що пе�
редбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок гро�

мадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інфор�

мацію 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 надан$
ня громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господа$
рювання, що передається для видачі вис$
новку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право пода$
вати будь$які зауваження або пропозиції, які,
на її думку , стосуються планованої діяль$
ності, без необхідності їх обґрунтування. За$
уваження та пропозиції можуть подаватися в
письмовій формі (у тому числі в електронно$
му вигляді) та усно під час громадських слу$
хань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановле$
ного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) не прово$
дяться у зв’язку із прийняттям Закону Ук$
раїни №733$ІХ від 18.06.2020 р., яким внесе$
но зміни до Закону України «Про оцінку впли$
ву на довкілля», зокрема частина 2 статті 17
передбачає, що тимчасово, на період дії в
межах території карантину , встановлено
Кабінетом Міністрів України з метою за$
побігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID$19), до по$
вного його скасування та протягом 30 днів з
дня скасування карантину, громадське обго$
ворення планованої діяльності проводиться
у формі надання письмових зауважень і про$
позицій (у тому числі в електронному ви$
гляді), про що зазначається в оголошенні
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля та у звіті про гро$
мадське обговорення. У цей період гро$
мадські слухання, передбачені статтею 7
цього Закону, не проводяться і дати, що при$
падають на цей період, не призначаються.
Заплановані громадські слухання, дата про$
ведення яких припадає на цей період, вва$
жаються такими, що не відбулися, і повторно
не проводяться.

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

(зазначити да ту, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний ор�

ган, що забезпечує доступ до звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої до�

ступної інформації щодо планованої
діяльності

Департамент екології та природних ре$
сурсів Дніпропетровської обласної держав$
ної адміністрації; поштова адреса: вул. Ла$
бораторна, 69, м. Дніпро, 49000, email: ecol$
ogy@adm.dp.gov.ua, тел. (097)5997605;
(096)5129424 

(зазначити найменування органу ,
місцезнаходження, номер телефону та кон�
тактну особу)

7. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний ор�

ган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій

Департамент екології та природних ре$
сурсів Дніпропетровської обласної держав$
ної адміністрації; поштова адреса: вул. Ла$
бораторна, 69, м. Дніпро, 49000, email: ecol$
ogy@adm.dp.gov.ua, тел. (097)5997605;
(096)5129424 

(зазначити найменування органу ,
місцезнаходження, номер телефону та кон�
тактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обго$
ворення, зазначеного в абзаці другому пунк$
ту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація що�

до планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля плано$

ваної діяльності на 95 арк. та додатки на  490
аркушах (зазначити усі інші матеріали, на$
дані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію,
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додат�

кової інформації (відмінне від приміщен�

ня, зазначеного у пункті 6 цього оголо�

шення), а також час, з якого гро�

мадськість може ознайомитися з ними 
ТОВ «СТРОНГ$ІНВЕСТ» за адресою:

52020, Дніпропетровська область, Апос$
толівський район, с. Нива Т рудова, вул.
Шкільна, 15К,  067$611$62$32.   Дата з
04.09.2020  року  та  Нивотрудівська сільська
рада за адресою: Дніпропетровська обл.,
Апостолівський р$н, с. Нива Трудова, вул.
Леніна, буд. 6; тел. 0565654994.  Дата з
04.09.2020 р.

(найменування підприємства, у станови,
організації, місцезнаходження, да та, з якої
громадськість може ознайомитися з доку�
ментами, контактна особа)

Додаток 3
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

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
2020415606

(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, зби$

рання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Розцінки вартості одиниці ефірного часу на телевізійному каналі
"2+2 9 КАНАЛ" 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
під час виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації можуть
бути змінені у зв'язку зі змінами законодавства У країни або сітки мовлення
телевізійного каналу "2+2 9 КАНАЛ".

Шановні  власники  зе�

мельних ділянок за адре�

сами вул. Моторна, 115,
вул. Моторна, 119 б, вул.
Арсенальна, 46. 

Повідомляємо, що
10.09.2020 р. о 16.00 будуть
проводитись роботи з вста$
новлення межземельної
ділянки та підписання АКТ у
приймання$передачі межо$
вих знаків на зберігання за
адресою: вул. Моторна у
районі буд. № 119 б (замов$
ники – Арапова В.М., Дах$
ненко І.В.).

Спрашивайте «ДНЕПР ВЕЧЕРНИЙ» 
в почтовых отделениях. 

Самая низкая цена!


