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 (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 системи газопостачання зерносушарок ДСП-32 та SUKUP- TC 1682E 
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

шляхом встановлення станції регазифікації та використання резервного палива 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 
 

пропан-бутану, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, П'ятихатський 
район, м. П'ятихатки, вул. Клименка, буд. 1.  

Реконструкція планується на виробничому майданчику (елеваторі) і призначена 
забезпечити резервним паливом пропан-бутаном технологічне обладнання із сумарною 
максимальною тепловою потужністю 13378 кВт – дві зерносушарки ДСП-32 
потужністю по 3464 кВт кожна і зерносушарку SUKUP- TC 1682E потужністю 
6450 кВт). Реконструкція системи газопостачання зерносушарок та підключення 
устаткування буде здійснюватися поетапно, в дві черги.  

В перший черзі плануються об’єкти станції регазифікації з наступними 
технологічними характеристиками: підземний резервуар (об’єм 50 м3, робочий тиск 
1,57 МПа) для зберігання та подачі на випарники рідкої фази резервного палива  -  
пропан-бутану; надземні та підземні газопроводи рідкої фази високого тиску, робочий 
тиск яких буде складати не більше ніж 1,6 МПа (16 бар); надземні та підземні 
газопроводи парової фази середнього тиску, робочий тиск яких буде складати не 
більше ніж 0,03 МПа (300 мбар); випарник ЗВГ  моделі KEV-500-SR масовою 
продуктивністю 500 кг/год. з теплообмінним апаратом, що нагрівається електричними 
ТЕНами загальною електричною потужністю 75 кВт; випарник ЗВГ моделі KEV-200-
SR масовою продуктивністю 200 кг/год. з теплообмінним апаратом, що нагрівається 
електричними ТЕНами загальною електричною потужністю 30 кВт; регуляторна група 
для зниження тиску газу до необхідного перед пальником масовою продуктивністю 
1200 кг/год., об’ємною продуктивністю 510,65 м3/год., тиском на вході 2…16 бар, 
тиском на виході 300 мбар. 



В другій черзі плануються об’єкти станції регазифікації з наступними 
технологічними характеристиками: випарник ЗВГ  моделі KEV-500-SR масовою 
продуктивністю 500 кг/год. з теплообмінним апаратом, що нагрівається електричними 
ТЕНами загальною електричною потужністю 75 кВт. 

Пуск в експлуатацію та технічне обслуговування станції регазифікації буде 
виконуватися спеціалізованою організацією на договірній основі.        

Місцем провадження планованої діяльності є існуюча земельна ділянка 
загальною площею 5,0345 га за адресою: Дніпропетровська область, П'ятихатський 
район, м. П'ятихатки, вул. Клименка, буд. 1. Площа ділянки планованої реконструкції – 
0,1354 га, в тому числі: площа під технічними спорудами –  0,0031 га; площа 
автомобільного майданчика – 0,09 га; площа тротуару – 0,0075 га; площа озеленення 
(газону) – 0,0348 га. Ділянка планованої реконструкції знаходиться на незабудованій 
території підприємства. 

2. Суб’єкт господарювання  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«П′ЯТИХАТСЬКИЙ КОМПЛЕКС» 
 код ЄДРПОУ 41522983 

(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), 
 

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця 

тел.: +380567322764,електронна адреса: PYATIHATSKIYCOMPLEX@CONST.DP.UA  
 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
 
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної  

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

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  
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»), що видається Державною архітектурно-будівельною  
нормативний документ, що передбачає його видачу) 

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  

 
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  
 

26 грудня 2019 р. в 12-00 в П'ятихатській міській раді за адресою:  
52100, Дніпропетровська область, місто П'ятихатки, вулиця Садова, 104 

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

 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.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 обласної  
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.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 124 аркушах 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
та додатки на 152 аркушах; договір оренди земельної ділянки від 25.03.2019; 
ситуаційна карта-схема ТОВ «П′ЯТИХАТСЬКИЙ КОМПЛЕКС». 

(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 

АБК ТОВ «П′ЯТИХАТСЬКИЙ КОМПЛЕКС»  за адресою: Дніпропетровська 
область, П'ятихатський район, м. П'ятихатки, вул. Клименка, буд. 1; контактна особа – 
Горяний Сергій Іванович, тел. +38097 681 64 27 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадскість 



П'ятихатська міська рада за адресою: 52100, Дніпропетровська область, місто 
П'ятихатки, вулиця Садова, 104; тел.  +38067 917 03 32 

 може ознайомитися з документами, контактна особа) 



 



 



 





 
 



 
 
 
 
 



 
 


