
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) 

20194233509/10760  
(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 

Планова потужність підприємства не зміниться та складає 20,0 млн. кв. м 

покрівельних і гідроізоляційних матеріалів на рік та 210000 м3/рік теплоізоляційних 

пінополістирольних плит. 

Площа ділянки підприємства не зміниться та складає 8,6852 га. 

поз.1 - Обсяг виробництва теплоізоляційних пінополістирольних плит установкою 

термоскріплення складе 10000 м3/рік. Максимальні розміри листів становлять 

600х3200х100мм. Довжина лінії - 14 м, ширина – 5 м. Встановлена потужність 

установки становить 50 кВт. 

поз. 2 – будівництво силосного парку посипкових матеріалів 6х60м3 – будівництво 

силосів сталевих з залізничних цистерн – передбачено зберігання доломіту (тальк, мел) з 

послідуючою транспортировкою існуючим пневмотранспортом. Загальний номінальний 

обсяг зберігання матеріалу – 360м3 . Загальний робочий обсяг зберігання матеріалу – 

324м3. Площа земельної ділянки для будівництва силосного парку - 0,03 га. 

поз. 3 – будівництво підземної ємності для запасу води 60м3 ; Заглиблення підземної 

ємності на 0,6 м від планованої відмітки землі; 

поз. 4 – будівництво маршових сходів для виходу на покрівлю висотою 10,4 м; сходи 

будуть розміщені на відстані 1,0 м від стіни виробничого корпусу; 

поз. 5 – будівництво насосної станції з встановленням насосів Biox 250/9 (1 од.) та NRB2 

80x160A (2 од. - робочий та резервний); внутрішні габарити насосної станції 4,0м на 

4,0м, висота приміщення 2,6м. 

поз. 6 – реконструкція компресорної з встановленням резервного гвинтового компресору 

Atlas Copco 132 8.5 для подачі стислого повітря. Габарити компресорної 5,115м х 4,2м, 

висота 3,86 м; 

поз. 7 – будівництво вхідного водопроводу довжиною – 1300м, діаметром 200 мм, 

заглиблення – 1,4м; 

поз. 8 – будівництво витратного міксера №5 20 м3 для покрівельної суміші. Висота з 

приводом 6,320 м, діаметр 2,350 м. 

51901, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вул. Торговельна, буд. 2 

2. Суб’єкт господарювання  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Техно-Трейд» 



код згідно ЄДРПОУ 32524964 

51901, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вул. Торговельна, буд. 2;  

Контактний номер телефону +380 (569) 55-30-00 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

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

(096) 512 94 24, - начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу 

на довкілля Десна Олексій Анатолійович 
 

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”), що видається Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України; 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами (ст.. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»), що видається 

Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. 

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 01.08.2019р. об 10-00 годині в приміщенні 

учбового класу АБК ТОВ «Альянс-Техно-Трейд» за адресою 51901, Дніпропетровська обл., 

місто Кам’янське, вул. Торговельна, буд. 2 

 

Громадські слухання (другі) відбудуться – проведення не передбачено 

 

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

(096) 512 94 24, - начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу 

на довкілля Десна Олексій Анатолійович 

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

(096) 512 94 24, - начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу 

на довкілля Десна Олексій Анатолійович 

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 67 аркушах. 

Додатки до Звіту на 211 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 також час, 

з якого громадськість може ознайомитися з ними 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Техно-Трейд» 

51901, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вул. Торговельна, буд. 2; з 18.07.2019р.; 

Директор Твердохліб Вадим Васильович, +380 (569) 55-30-00 

 

Управління екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради; 

51931, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вул. Спортивна, буд. 38; з 18.07.2019р.; 

Заступник начальника управління, начальник відділу природоохоронних програм та 

екобезпеки Кремінь Володимир Андрійович +380 (569) 56-05-51 



       618Платіжне доручення № прим. 1

ТОВ "АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД"Платник

0410001

15   липня 2019 р.
Одержано банком

від "    "                         

"     "                                          р.15 липня 2019

"     "                                          р.

300346

Код

Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. №

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ

СУМА

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

11 596,10

Отримувач Департамент экологии

Код

Банк отримувача Код банку

820172
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ,М.КИЇВ

Сума словами

Призначення платежу

КРЕДИТ рах. №

31256277185797

26008024886901

32524964

38752461

ПідписиМ.П.

Проведено банком

Підпис банку

За проведение обсуждения согласно сч 31 от 20.06.2019 Без ПДВ

15

    

ДР

липня 2019



       619Платіжне доручення № прим. 1

ТОВ "АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД"Платник

0410001

15   липня 2019 р.
Одержано банком

від "    "                         

"     "                                          р.15 липня 2019

"     "                                          р.

300346

Код

Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. №

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ

СУМА

Двi тисячi шiстсот тридцять двi гривнi 50 копiйок

2 632,50

Отримувач ООО Издательство Вести

Код

Банк отримувача Код банку

334851
АТ "ПУМБ"

Сума словами

Призначення платежу

КРЕДИТ рах. №

2600989733

26008024886901

32524964

32131309

ПідписиМ.П.

Проведено банком

Підпис банку

За объявление согласно сч Ив0024 от 12.07.2019 Без ПДВ

15

    

ДР

липня 2019



       620Платіжне доручення № прим. 1

ТОВ "АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД"Платник

0410001

15   липня 2019 р.
Одержано банком

від "    "                         

"     "                                          р.15 липня 2019

"     "                                          р.

300346

Код

Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. №

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ

СУМА

Одна тисяча сiмсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копiйок

1 755,00

Отримувач ООО 05692

Код

Банк отримувача Код банку

305299
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Сума словами

Призначення платежу

КРЕДИТ рах. №

26001050294459

26008024886901

32524964

40908750

ПідписиМ.П.

Проведено банком

Підпис банку

За услуги согласно сч 01 от 15.07.2019 Без ПДВ

15

    

ДР

липня 2019


