
Додаток 3 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

    20202185336    

(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 ПЛ 150 кВ Л-31/32 (ПС «Вузлова» - Придніпровська ТЕС) ділянки опор 

№20-32, 35-40, розташованої у м. Дніпро та Дніпровському районі Дніпропетровської області 

та реконструкція ПЛ 150 кВ Л-31/32 (ПС «Вузлова» - Придніпровська ТЕС) з 

перевлаштуванням ділянки повітряної лінії опори №1-20 в кабельну лінію, розташованої у м. 

Дніпро та Дніпровському районі Дніпропетровської області». 

Місце провадження планованої діяльності: Ділянка яка підлягає реконструкції 

проходить по трасі існуючої лінії, на землях міста Дніпро Дніпропетровської області. 

Правовий режим згідно Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних 

зон енергетичних об'єктів" № 2480-VI від 9.07.2010 року. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 

Акціонерне товариство «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», код згідно з 

ЄДРПОУ 23359034. Юридична адреса (адреса для листування): 49107, м. Дніпро, шосе 

Запорізьке, 22, тел.: +38(056)3735059; e-mail: kancdnoe@dtek.com . Контактні особи: Павлова 

Алла Миколаївна +38(097) 265-05-99 (екологічні питання); Дралов Антон Володимирович  

+38(050) 424-15-94 (технічні питання). 
(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: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69; тел.: +380 096 512 9424, ел. пошта: 

ecology@adm.dp.gov.ua. 
(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 Департаментом Державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області. 
(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-IX від 18.06.2020, за яким внесено зміни до Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля», зокрема частина 21 статті 17 передбачає, що тимчасово, на період дії та в межах 

території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України корона вірусної 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 на 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 

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: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69; тел.: +380 096 512 9424, ел. пошта: 

ecology@adm.dp.gov.ua. 
(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: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69; тел.: +380 096 512 9424, ел. пошта: 

ecology@adm.dp.gov.ua. 
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 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 __150__ аркушах 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 

  Дніпровська міська рада, проспект Дмитра Яворницького, 75, Дніпро, 

Дніпропетровська область, 49000, (056) 732-12-12, office@dmr.dp.ua 

Дніпровська районна державна адміністрація, смт.Слобожанське, вул. Теплична 5, 

52005, (056)27-70-05. 

Дата 13.08.2020 

 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 
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