
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) 

__________________201910304745 
(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 

             Об’єктом планованої діяльності є «реконструкція складального цеху в будівлі головного 
корпусу під цех з виготовлення паперу по вулиці Преображенська, 1/15, м. Павлоград 
Дніпропетровської області»__________________________________________________________ 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності) 

Проектна потужність виробництва (по крепованим паперам) – 20000 тон/рік_________________ 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

Існуюча будівля розмірами в плані становить 133,4 х 48,7м________________________________ 

Висота існуючої будівлі становить 22,05 м______________________________________________ 

Каркас будівлі виконаний із збірних двовікових залізобетонних колон, перекриття будівлі 

виконано із залізобетонних плит по залізобетонних фермам прольотом 24 м._________________ 

Потреба в ресурсах при виробництві: привізна макулатура змішаних сортів - 25831 тон/рік; пара 

на сушку паперу – 30 000 тон/рік, газ на сушку паперу – 2 400 000 нм
3
/рік, електроенергія – 17 

200 тис. кВт/рік, свіжа вода – 200 000 м
3
/рік з мереж міського водопроводу. Аварійне 

водопостачання – до 300м
3
/добу існуючої свердловини___________________________________ 

2. Суб'єкт господарювання 

                        ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_____________________ 

"ПРОЕКТНО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТЕХОБЩЕМАШ" код ЄДРПОУ 33421648______ 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) 

Юридична адреса: 49047 Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, 89а______________ 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи) 

тел./факс (0562) 35-22-28, (097)387-80-22_______________________________________________ 

Адреса впровадження діяльності: Дніпропетровська область м. Павлоград___________________ 

вул. Преображенська, 1/15____________________________________________________________ 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації________ 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua Тел 097 599 76 05, 096 512 94 24_ 

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_____________ 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

містобудівної діяльності»). Відділ державного архітектурно-будівельного контролю__________ 
нормативний документ, що передбачає його видачу) 
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виконавчого комітету Павлоградської міської ради______________________________________ 

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 

   05 березня 2020 р. у актовому залі заводу ПЗТО за адресую м. Павлоград вул. Промислова, 1А.______ 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Початок слухань о 11-00____________________________________________________________________ 

Громадські слухання (другі) відбудуться 

 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 облдержадміністрації________ 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

                       49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua_________________ 

                                    Телефони 097 599 76 05; 096 512 94 24______________________________________ 

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 облдержадміністрації________ 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

                       49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua_________________ 

                                    Телефони 097 599 76 05; 096 512 94 24______________________________________ 

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 115 аркушах (не враховуючи 

додатки). 

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 

Приміщення  Павлоградської міської ради, кімната 100 (1 поверх). Відділ архітектури і місто- _____ 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

будування._м. Павлоград,_вул. Соборна,_95._Ознайомитись з документами можна з 17.02.2020 у_______ 
може ознайомитися з документами, контактна особа) 

буденні дні з 10 до 16 години. Контактна особа, Куценко Валентина Василівна_______________________ 
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      1496Платіжне доручення № прим. 1

ТОВ "ППК "ТЕХОБЩЕМАШ"Платник

0410001

10   лютого 2020 р.
Одержано банком

від "    "                         

"     "                                          р.10 лютого 2020

"     "                                          р.

Код

Банк платника ДЕБЕТ рах. №

АТ "ОТП БАНК"

СУМА

Одна тисяча вiсiмсот тридцять п'ять гривень 00 копiйок

1 835,00

Отримувач ТОВ "Перша міськдрукарня"

Код

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Сума словами

Призначення платежу

КРЕДИТ рах. №

UA 14 305299 0000026000050211808

UA 49 300528 0000026005455009192

33421648

33459577

ПідписиМ.П.

Проведено банком

Підпис банку

Оплата за розміщення рекламної об'яви в газеті "ТН-Експрес" зг.рах.№ 175 від 10.02.2020р.
Без ПДВ

10

    

ДР

лютого 2020



      1495Платіжне доручення № прим. 1

ТОВ "ППК "ТЕХОБЩЕМАШ"Платник

0410001

10   лютого 2020 р.
Одержано банком

від "    "                         

"     "                                          р.10 лютого 2020

"     "                                          р.

Код

Банк платника ДЕБЕТ рах. №

АТ "ОТП БАНК"

СУМА

Одна тисяча вiсiмсот шiстдесят п'ять гривень 00 копiйок

1 865,00

Отримувач ТОВ "Перша міськдрукарня"

Код

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Сума словами

Призначення платежу

КРЕДИТ рах. №

UA 14 305299 0000026000050211808

UA 49 300528 0000026005455009192

33421648

33459577

ПідписиМ.П.

Проведено банком

Підпис банку

Оплата за розміщення рекламної об'яви в газеті "Безкоштовні Об'яви" зг.рах.№ 175 від
10.02.2020р. Без ПДВ

10

    

ДР

лютого 2020



      1430Платіжне доручення № прим. 1

ТОВ "ППК "ТЕХОБЩЕМАШ"Платник

0410001

20   грудня 2019 р.
Одержано банком

від "    "                         

"     "                                          р.20 грудня 2019

"     "                                          р.

0

Код

Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. №

АТ "ОТП БАНК"

СУМА

Одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шiсть гривень 10 копiйок

11 596,10

Отримувач Департамент екології та прир ресурсів

Код

Банк отримувача Код банку

820172
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ,М.КИЇВ

Сума словами

Призначення платежу

КРЕДИТ рах. №

31256277185797

UA 49 300528 0000026005455009192

33421648

38752461

ПідписиМ.П.

Проведено банком

Підпис банку

Оплата за проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності зг.рах.№ 46 від 20.12.2019р. Без ПДВ.

20

    

ДР

грудня 2019


