
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) 

 

 

                                 2020415607                             _ 

(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 

Планована діяльність полягає у будівництві асфальтобетонного комбінату по вул. 

Сонячна, 13 у с. Івано-Яризівка, з метою виробництва асфальтобетонних сумішей для 

будівництва доріг та інших видів будівництва. Передбачається встановлення 

асфальтобетонної установки ДС-168 потужністю 120-160 т/год.  Установка буде 

розташована на території площею 2,0 га. Річна виробнича програма по виробництву 

асфальтобетонних сумішей – 202000,0 т____________________________________________                                                                                                                                       
                      (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 «Царичанський асфальтобетонний 

комбінат», код ЄДРПОУ 42167022, адреса: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський 

район, с. Івано-Яризівка, вул. Сонячна, 13, тел. 0633703852                                       _                    _ 
(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) відбудуться:  

29 липня 2020 р. об 11-00 на території ТОВ «Царичанський асфальтобетонний 

комбінат» за адресою: с. Івано-Яризівка, вул. Сонячна, 13                                                                   ___ 
          (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться:     -     проведення не передбачено. 
(вказати 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 85 арк. та додатки на  

240 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 «Царичанський асфальтобетонний комбінат» за адресою: с. Івано-Яризівка, 

вул. Сонячна, 13, тел. 0633703852.   Дата з 30.06.2020  року  та  Бабайківська сільська рада 

за адресою: с. Бабайківка, вул. Театральна, буд. 1а; тел. 0569023790.  Дата з 30.06.2020 р.           
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 
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Журналист, который помогает, – 
Валерий ТКАЧЕНКО

Звоните нам по теле%
фону (056) 767%67%35 
по вторникам 
с 10.00 до 11.00 

Вас консультирует
Общественная

организация
ОРНИК

ПОДСКАЖЕТ

� Со времен действия

карантина не производил�

ся прием посетителей.

Можно ли сверить счета за свет

через интернет?

А.К. Пашков, г. Днепр

Ответ дал пресс�центр электро�

поставщика YASNO

% В Личном кабинете на сайте эле%
ктропоставщика YASNO жители могут
в удобное время проверить данные
по своему лицевому счету и на осно%
вании этого получить Акт сверки.   

Сформировать Акт сверки можно
в онлайн%сервисе в меню Документы.
При этом должны быть соблюдены
условия: 

oклиент не отключен от электро%
снабжения;

oпоказания счетчика зафиксированы
контролером оператора системы рас%
пределения менее, чем полгода назад; 

oклиент вносил показания не поз%
же, чем за 30 дней до даты формиро%
вания Акта. 

В Акте содержатся данные о тари%
фе клиента, действующих льготах,
объемах потребления, оплатах, нали%
чии или отсутствии задолженности
или переплаты. Формирование доку%
мента подтверждает согласие клиен%
та с этой информацией, а также га%
рантирует, что дальнейшие расчеты
будут осуществляться от суммы, за%
фиксированной в Акте. 

Проводить сверку в Личном каби%
нете можно раз в месяц. Чтобы кли%
ентам было легче контролировать со%
стояние своего лицевого счета, по%
ставщик YASNO советует формиро%
вать и загружать Акт не реже одного
раза в год.

В Личном кабинете можно решить
почти все вопросы по поставке элект%
роэнергии: передать показания счет%
чика, оплатить счет, провести сверку
расчетов, получить консультацию
специалистов. Быстро, удобно, в лю%
бое время, даже не выходя из дома.
Этим сервисом пользуются уже бо%
лее 600 тыс. семей Днепропетровщи%
ны, и мы советуем попробовать тем,
кто еще в нем не зарегистрировался.

Можно ли сверить платежи за свет через интернет

Відповідно до пункту 3.12 Наказу Державного коміте%
ту України із земельних ресурсів від 18.05.2010 N 376
"Про затвердження Інструкції про встановлення (віднов%
лення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх
закріплення межовими знаками" повідомляємо, що 15
грудня 2017 року о 12%ої годині Дніпропетровським
міським виробничим відділом Дніпропетровської
регіональної філії Центру ДЗК (надалі % Відділ) будуть
здійснюватися роботи із закріплення межовими знаками
меж земельної ділянки ТОВ "БаДМ" за адресою: м.
Дніпро, вул. Панікахи, 2 в натурі (на місцевості).

Закріплення межовими знаками меж земельної ділян%
ки ТОВ "БаДМ" в натурі (на місцевості) здійснюється
Відділом у присутності власника (користувача) земельної
ділянки, власників(користувачів) суміжних земельних
ділянок або уповноваженою ним (ними) особою. Врахову%

ючи наведене, повідомляймо про необхідністьз'явитися
15 грудня 2017 року о 12 годині за адресою:м. Дніпро,
вул. Панікахи,2 представникам наступних підприємств:

1. ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ПРОГРАМНО%ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ", ЄДРПОУ
05799155, адрес реєстрації: 49126, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 2

2. ТОВ"ПРОЕКТНО%ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРОК", ЄДРПОУ13452933, адреса реєстрації: 49600,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ,
будинок 2.

3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО%
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРБІТА", ЄДРПОУ
04833760, адрес реєстрації: 49600, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 2. 

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)
2020415607

(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

Планована діяльність полягає у будівництві асфальтобетонного
комбінату по вул. Сонячна, 13 у с. Івано%Яризівка, з метою вироб%
ництва асфальтобетонних сумішей для будівництва доріг та інших
видів будівництва. Передбачається встановлення асфальтобетон%
ної установки ДС%168 потужністю 120%160 т/год.  Установка буде
розташована на території площею 2,0 га. Річна виробнича програ%
ма по виробництву асфальтобетонних сумішей – 202000,0 т                

2. Суб’єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «Царичанський ас%
фальтобетонний комбінат», код ЄДРПОУ 42167022, адреса: 51000,
Дніпропетровська обл., Царичанський район, с. Івано%Яризівка,
вул. Сонячна, 13, тел. 0633703852

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення

громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лаборатор%
на, 69, м. Дніпро, 49000, email: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.
(097)5997605; (096)5129424 

4. Процедура прийняття рішення про провадження плано�

ваної 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 Ук%
раїни «Про регулювання містобудівної діяльності») що видається
Державною архітектурно%будівельною інспекцією України та Дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар%
ними джерелами (ст. ст. 11, 25 Закону України «Про охорону атмо%
сферного повітря»), що видається Департаментом екології та при%
родних ресурсів України.  

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорен�

ня 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 гро%
мадськість 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 розгля%
даються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
29 липня 2020 р. об 11%00 на території ТОВ «Царичанський ас%

фальтобетонний комбінат» за адресою: с. Івано%Яризівка, вул. Со%
нячна, 13

Громадські слухання (другі) відбудуться:     %     проведення не пе%
редбачено.

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. Лаборатор%
на, 69, м. Дніпро, 49000, email: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.
(097)5997605; (096)5129424  

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений

територіальний орган, до якого надаються зауваження і про�

позиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лаборатор%
на, 69, м. Дніпро, 49000, email: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.
(097)5997605; (096)5129424 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль�

ності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 85 арк.
та додатки на  240 аркушах 

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

ТОВ «Царичанський асфальтобетонний комбінат» за адресою:
с. Івано%Яризівка, вул. Сонячна, 13, тел. 0633703852.   Дата з
30.06.2020  року  та  Бабайківська сільська рада за адресою: с. Ба%
байківка, вул. Театральна, буд. 1а; тел. 0569023790.  Дата з
30.06.2020 р.

� Во время карантина

клиентов обслуживали

только дистанционно. Но

сейчас карантин ослабили, можно

ли попасть в энергоофис по пред�

варительной записи на опреде�

ленное время?

Н.П. Хорошун. г. Днепр

Ответ предоставил пресс�служба

поставщика электроэнергии в Дне�

пропетровской области YASNO.

% В период послабления каранти%
на очное обслуживание в энергоофи%
сах электропоставщика YASNO на ул.
Старокозацкая, 34 и пр. Слобожан%
ский, 127Б осуществляется по пред%
варительной регистрации.

Предварительно записаться на
визит в энергоофис YASNO клиенты
могут через форму предварительной
регистрации на сайте YASNO
(yasno.com.ua) или по телефонам:

•пр. Слобожанский, 127Б:  
050%930%99%56, 050%930%99%42;
•ул. Старокозацкая,  34:   
050%335%01%59, 050%335%05%36.
Заботясь о безопасности и ком%

форте клиентов, поставщик призыва%
ет придерживаться правил во время
пребывания в энергоофисе:

•вход в помещение только в мас%
ках или респираторах;

•не более одного посетителя на
10 м2 зала;

•расстояние между посетителя%
ми во время ожидания снаружи не
менее 1,5 м.

Большинство вопросов по по%
ставке электроэнергии можно ре%
шить через дистанционные сервисы
YASNO: Личный кабинет, мобильное

приложение Dnipro YASNO, чат%бот в
Viber, контакт%центр, страницу в
Facebook. Обращаться лично в энер%
гоофисы уместно только в случаях,
которые требуют оформления бу%
мажных документов.

Напоминаем, что по вопросам ка%
чества и надежности электроснабже%
ния, стабильности напряжения, уст%
ранения аварий в сети, установки
электросчетчиков и фиксации их по%
казаний, подключения/отключения от
сети следует обращаться к своему
оператору системы распределения.

Ответ предоставил и пресс�

центр компании ДТЭК Днепров�

ские электросети.

% ДТЭК Днепровские электросети
запустил новую дистанционную услу%
гу – запись онлайн. Жители Днепра
теперь могут заранее записаться на
консультацию к специалисту в Центр
обслуживания клиентов (ЦОК) на сай%
те компании и выбрать удобные дату
и время посещения.

Воспользоваться новой услугой
можно на сайте ДТЭК Днепровские
электросети (dtek%dnem.com.ua) в
разделе «Центры обслуживания», вы%
брав запись на консультацию в ЦОК
Днепра онлайн. Клиенту достаточно
заполнить простую анкету, указать
ФИО, свой телефон и e%mail (по жела%
нию). После чего выбрать вид услуги,
удобные дату и время посещения ЦО%
Ка. В назначенный час клиента уже
будут ждать специалисты компании:
нужно лишь предъявить распечатан%
ный талон либо его электронную вер%
сию на экране гаджета.

ДТЭК системно меняет представ%
ление о клиентском сервисе: внедря%

ет полезные продукты, строит евро%
пейское качество обслуживания. В
настоящий момент новая услуга
предварительной записи доступна в
Днепре – в правобережном центре
обслуживания клиентов по улице
Князя Ярослава Мудрого, 40. В сред%
нем сюда ежемесячно обращается
6500 клиентов. Новый сервис работа%
ет в тестовом режиме и в дальней%
шем будет масштабирован и на дру%
гие отделения области.

Все 32 Центра обслуживания
ДТЭК Днепровские электросети ра%
ботают без привязки к месту житель%
ства абонента:  клиент может обра%
титься в любое удобное ему отделе%
ние. Специалисты помогут с любыми
вопросами, связанными с деятельно%
стью оператора системы распреде%
ления (ОСР). В их числе: работа счет%
чиков, качество электроснабжения,
увеличение договорной мощности
при переходе на электроотопление и
другие. По вопросам оплаты и расче%
тов клиентам необходимо  обращать%
ся к поставщику электроэнергии.

Кроме того, жители области могут
воспользоваться дистанционными
услугами ДТЭК Днепровские элект%
росети. Сверить задолженность и по%
казания счетчика можно в Личном ка%
бинете клиента на сайте dtek%
dnem.com.ua. Здесь же  – оставить
онлайн%заявку на подключение к эле%
ктросетям.  Сообщить об аварии и пе%
ребоях в электроснабжении, полу%
чить консультацию можно также на
официальной странице  в Facebook.
Или по телефонам колл%центра (050)

790 99 00; (066) 790 99 00; (067)

790 99 00.

Можно ли попасть на прием в энергоофисы 
по предварительной записи
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