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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-129 ПС «Нікопольська-150» - ПС «Феросплавна-330», ділянка 

опор №1-35, буде проходити по трасі існуючої лінії електропередачі на землях Нікопольської 

міської ради Дніпропетровської області та Нікопольського районної ради Дніпропетровської 

області. Довжина  ПЛ 150 кВ становить 7,05 км, з яких: в охоронній зоні діючих ПЛ 4,03 км; 

по ріллі в охоронній зоні діючих ПЛ 2,34 км; по просіці в охоронній зоні діючих ПЛ 0,68 км 

(3,41 км в межах Нікопольської міської ради Дніпропетровської області; 3,64 км в межах 

Нікопольського районної ради Дніпропетровської області). 
(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); Лобачев Олександр Михайлович 

+38(050) 480-16-68 (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 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 097-599-76-05, 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 
Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») 

Департамент державної архітектурно-будівельної діяльності. 

 (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 

_21 листопада 2019 року о 10:00 в приміщені кафе за адресою 53200, Дніпропетровська 

область м. Нікополь, вул. Електрометалургів 224,  
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

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 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 097-599-76-05, 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 

 Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 097-599-76-05, 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 80 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 

Нікопольська міська рада 53200, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 3, тел. (0566)688-491; 

Нікопольська районна державна адміністрація 53200, м. Нікополь вулиця Шевченка, 130,тел. 

05662 51343 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


