
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) 

 

20195133602 

(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 

Розширення та зміни умов провадження планованої діяльності, встановлених  

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
 

(затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності, виданим  
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  
 

департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 16.08.2018 ОВД №1/0/490-18 об’єкту: «Реконструкція будівель і 

споруд під завод по виробництву рослинної олії з новим будівництвом виробничих і 

адміністративних будівель та споруд за адресою: вул. Байкальська, № 9, Україна, 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро».  

Під час проведення вищезазначеної реконструкції завод з виробництва рослинної 

олії методами пресування та екстракції потужністю: переробка насіння соняшника до 

1400 тон на добу, переробка насіння сої до 800 тон на добу додатково планує 

будівництво нових об’єктів в межах існуючої не забудованої ділянки та встановлення 

технологічного обладнання в реконструйовані існуючі об’єкти: збільшення 

устаткування елеватора; збільшення устаткування відділення сепарації; залізниця: 

внутрішньозаводські колії залізниці загальною довжиною 1773м, внутрішньозаводське 

депо, вагові залізничних вагонів, приміщення вагаря, вузол пропарювання вагонів, 

естакада наливу олії в залізничні цистерни, вузол завантаження шроту в залізничні 

вагони; цех рафінації; цех розливу; дільниця охолодження шроту; дільниця 

гранулювання та пакування шроту; збільшення устаткування пресового цеху; ємність 

для тимчасового зберігання олії; збільшення устаткування котельні; аварійна ємність 

для води; збільшення устаткування наземного складу олії; підземна ємність для 

аварійного зливання олії; насосна; слюсарні майстерні; електромайстерні                                            

.Місцем провадження планованої діяльності є ділянка загальною площею 9,192 га, на 



якій розташовані будівлі та споруди, площа забудови 2,47 га по вул. Байкальська, 9, м. 

Дніпро  

2. Суб’єкт господарювання  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТОКИ» 

 код ЄДРПОУ 40832205 

(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), 
 

49074, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Індустріальний район, вулиця 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця 

Байкальська, будинок 9, тел.: +380988602343 ,електронна адреса: info@mez.com.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»), Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта 
нормативний документ, що передбачає його видачу) 

 

(ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»), що видаються 

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  

 

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  
 

5 вересня 2019р. в 14-00 в Індустріальній районній у м. Дніпрі раді за адресою:  

м. Дніпро, проспект Слобожанський, 8 

(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 218 аркушах 
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

та додатки на 279 аркушах; договір оренди земельної ділянки від 05.12.2017, 

зареєстрований в реєстрі за № 764; ситуаційна карта-схема ТОВ «ПОТОКИ». 
 (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 «ПОТОКИ»  за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9;  

контактна особа – Кондратченко Марина Олегівна, тел. +38050 851 12 52 
може ознайомитися з документами, контактна особа) 

Індустріальна районна у м. Дніпрі рада за адресою: м. Дніпро, проспект 

Слобожанський, 8, тел. (0562) 23-60-12 

 

  

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 

 



 



 

 
 



 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 


