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_______________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, не зазначається 
суб’єктом господарювання) 

 

_______________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, для паперової версії 

зазначається суб’єктом господарювання) 
 

Повідомлення 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий Гай»» 

Код ЄДРПОУ 24908307 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – 

підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер 

паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля  

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий 

Гай»», 69002, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Глісерна, 1; 

тел. 0617642297; e-mail: dubovkapark@ukr.net. Тимчасово виконуючий обов’язки директора – 

Чувашкін Дмитро Вадимович. 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

Планована діяльність, її характеристика. 

Планована діяльність «Реконструкція Центрального парку культури та відпочинку 

«Дубовий Гай» в місті Запоріжжя». 

Метою реалізації планованої діяльності є оновлення території Центрального парку 

культури та відпочинку «Дубовий Гай» як об’єкту короткочасного відпочинку у місті 

Запоріжжя із збереженням природних особливостей ландшафту, поліпшенням естетичних 

якостей паркового середовища та створенням місць для проведення спортивних та 

культурних заходів, різноманітних сучасних видів тихого і активного відпочинку, 

оздоровлення та просвітництва всіх верств населення. 

Проектом передбачається реконструкція території парку площею 54,69 га, до якого 

входить об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення – ботанічна пам’ятка 

природи «Ділянка 250-річних дубів» – загальною площею 5,0 га. Проектування 

передбачається з визначенням і встановленням черг будівництва, що обумовлено не 

можливістю повного закриття парку на період реконструкції. Здійснити реконструкцію 

передбачено у 5 черг. Визначення і встановлення черг, а також послідовність їх реалізації 



обумовлюється особливостями функціонування парку, існуючими інженерними мережами, 

фінансуванням та іншими обмежуючими факторами. 

В ході реконструкції центрального парку культури та відпочинку «Дубовий Гай» 

передбачаються наступні заходи: 

З демонтажу: існуючих будівель та споруд; спортивного майданчику; кіосків; 

майданчику літньої естради біля Зеленого театру; майданчиків атракціонів. 

З реконструкції: вхідних груп № 1 та № 2 (сходів, влаштування пандусів, місць для 

сидіння, навісу); вхідної групи № 3 (колонади із будівництвом навісу, переобладнання 

кіосків під кофе-поінт та інформаційний центр, сходів, влаштування пандусів, місць для 

сидіння); громадських вбиральнь; кострової із влаштуванням навісів, місць для сидіння; 

дамби та пішохідного містка із заміною покриття, огорожі, освітлення, влаштування 

пандусів; автомобільної стоянки вздовж Прибережної магістралі із розширенням до 

164 машино/місць (далі – м/м) (з них – 48 м/м для відвідувачів та працівників дитячого 

культурно-розважального центру, 116 м/м для відвідувачів парку) (поза межами парку); 

існуючих пішохідних доріжок і алей; будівлі «Зеленого амфітеатру» із розширенням (літня 

сцена, громадська вбиральня); пішохідного містка із заміною покриття, огорожі, освітлення, 

влаштування пандусів; пішохідної алеї із розміщенням навісів і стендів для тимчасових 

виставок творів мистецтва; існуючих пішохідних доріжок та алей; колишнього 

танцювального майданчику; гідротехнічної споруди «Шандора». 

З будівництва: господарського корпусу; на центральній площі кафе (5 штук, різних 

видів); фонтану «Водне шоу»; сцени; літньої естради та влаштування газону для глядачів; 

дитячого кафе; майданчиків для відпочинку дітей; дитячого фонтану «Сплеш»; майданчику 

тихого відпочинку; танцювального майданчику, плаваючого фонтану; велосипедної та 

бігової доріжок, майданчиків під тимчасові споруди бістро, місць для відпочинку; технічного 

заїзду з Прибережної магістралі та проїзду навколо центральної площі; технічного заїзду з 

вулиці Глісерної до Зеленого амфітеатру і комплексу «Санрайз»; майданчику дитячих 

атракціонів; дитячого тематичного майданчику; громадської вбиральні; нової вхідної групи 

(сходи, пандуси, навіс, майданчик під бістро); майданчику під басейн; адміністративно-

господарського корпусу та господарського майданчику обслуговування; спортивного центру; 

спортивних майданчиків (універсального та баскетбольного); скейт-парку; майданчику 

вуличних тренажерів; майданчиків під розміщення атракціонів; кафе (5 штук, різних типів) в 

зоні атракціонів; скеледрому; мотузкового парку; громадської вбиральні та благоустрій зони 

відпочинку навколо. 

Передбачається перекладка частини міського каналізаційного колектору. Заплановане 

проведення озеленення території зі встановленням інженерного обладнання. 

Всі об’єкти будуть розміщені на території парку «Дубовий Гай» зі збереженням 

природної першооснови існуючого середовища, збереження цінного ландшафту та зелених 

насаджень та створення різноманітних і сучасних видів відпочинку, оздоровлення, 

спортивних і культурних заходів, облаштування інфраструктури парку до сучасного рівня у 

відповідності до існуючих і перспективних рекреаційних потреб з урахуванням запобігання 

можливості зайняття озеленених територій парку забудовою нецільового призначення. 

Технічна альтернатива 1. 

Будівництво автомобільних стоянок для транспорту відвідувачів. Влаштування 

рампових багатоповерхових підземних або наземних паркінгів. Основні недоліки: значні 

втрати площі на одне машино-місце через необхідність організації рампових в’їздів/виїздів 

на поверхи і проїзди; складні, трудомісткі, енергоємні та дорогі інженерні комунікації, довгі 

дороги переміщення автовласника та пасажирів від припаркованого автомобіля до місця 

призначення. Мінімальний розмір площі традиційного рампового паркінгу в перерахунку на 

одне машино-місце складає не менше 20-25 м2, але як правило, цей показник є вищим і в 

середньому досягає 40 м2. 

Будівництво системи циркуляції водойм. Велика та мала водойми на території парку 

створені на старих руслах гирлової частини р. Мокра Московка та знаходяться в підпорі 

Каховського водосховища. Тому технічні альтернативи щодо реконструкції гідротехнічної 

споруди «Шандора» та щодо створення системи циркуляції відсутні. 



Технічна альтернатива 2. 

Будівництво автоматичної системи поливу. Враховуючи те, що відбудуться зміни 

рослинного покриву, заплановане насадження газонів, які потребують догляду і більше 

вологи, технічні альтернативи цієї частини планованої діяльності відсутні. 

Реконструкція існуючих будівель і споруд. Зважаючи на те, що планується 

реконструкція існуючих будівель і споруд, технічні альтернативи цієї частини планової 

діяльності відсутні. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

Планована діяльність «Реконструкція Центрального парку культури та відпочинку 

«Дубовий Гай» в місті Запоріжжя». 

Всі об’єкти будуть розміщені на території парку. Ділянки реконструкції планується 

використовувати без змін цільового призначення території парку. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Відсутня, оскільки оновлення потребує територія Центрального парку культури та 

відпочинку «Дубовий Гай» у місті Запоріжжя. Розгляд місця провадження планованої 

діяльності за територіальними альтернативами недоцільний. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Аналогічна територіальній альтернативі 1. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Планована діяльність дозволить оновити територію Центрального парку культури та 

відпочинку «Дубовий Гай» як об’єкту короткочасного відпочинку міста Запоріжжя із 

збереженням природних особливостей ландшафту, поліпшенням естетичних якостей 

паркового середовища та створенням місць для проведення спортивних і культурних заходів, 

різноманітних сучасних видів тихого і активного відпочинку, оздоровлення і просвітництва 

всіх верств населення, створення додаткових робочих місць. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Проектом передбачається будівництво та реконструкція на території парку площею 

54,69 га. 

І черга: 

 реконструкція: 

 вхідної групи № 1 (площа 16,4 м2); 

 вхідної групи № 2 (сходів, влаштування пандусів, місць для сидіння, навісу) 

(площа 16,4 м2); 

 громадських вбиральнь; 

 кострової із влаштуванням місць для сидіння; 

 дамби та пішохідного містка із заміною покриття, огорожі, освітлення, 

влаштування пандусів; 

 автомобільної стоянки вздовж Прибережної магістралі із розширенням до 

164 машино/місць (далі – м/м) (з них – 48 м/м для відвідувачів та працівників 

дитячого культурно-розважального центру, 116 м/м для відвідувачів парку) 

(поза межами парку); 

 існуючих пішохідних доріжок та алей. 

 будівництво: 

 господарського корпусу; 

 на центральній площі кафе (8 штук, різних видів); 

 фонтану «Водне шоу»; 

 сцени; 

 літньої естради; 

 дитячого кафе; 



 майданчиків для відпочинку дітей; 

 дитячого фонтану «Сплеш»; 

 майданчику тихого відпочинку; 

 танцювального майданчику, 

 плаваючого фонтану; 

 майданчиків під тимчасові споруди бістро, місць для відпочинку; 

 технічного заїзду з Прибережної магістралі та проїзду навколо центральної 

площі; 

 технічного заїзду з вулиці Глісерної до Зеленого театру і комплексу «Санрайз»; 

 велосипедної та бігової доріжок; 

 системи автоматичного поливу (планується 4 зони; витрати води однією зоною 

прийнято в межах 8,5-9 м3/год; в якості джерела води виступають існуючі на 

території парку водойми; споживання електроенергії 32 кВт); 

 насосна станція системи автоматичного поливу (2 шт.); 

 система циркуляції водойм (об’єм води малої водойми 9770,0 м3; об’єм води 

великої водойми 40400,0 м3; мінімальний добовий водообмін 2520 м3; 

максимальний добовий водообмін 5040 м3; водозабірна споруда з 

рибозахисним пристроєм буде розміщена у гирловій частині р. Мокра 

Московка); 

 циркуляційна насосна станція (розрахункова продуктивність – 105,0 м3/год; 

максимальна продуктивність – 205,0 м3/год). 

ІІ черга: 

 реконструкція: 

 вхідної групи № 3 (колонади із будівництвом навісу із будівництвом навісу, 

переобладнання кіосків під кофе-поінт та інформаційний центр, сходів, 

влаштування пандусів, місць для сидіння); 

 існуючих пішохідних доріжок та алей. 

 будівництво: 

 майданчику дитячих атракціонів; 

 дитячого тематичного майданчику; громадської вбиральні; 

 велосипедної та бігової доріжок. 

ІІІ черга: 

 реконструкція: 

 будівлі «Зеленого театру» із розширенням (літня сцена, громадська вбиральня); 

 пішохідного містка із заміною покриття, огорожі, освітлення, влаштування 

пандусів; 

 пішохідної алеї із розміщенням навісів і стендів для тимчасових виставок 

творів мистецтва; 

 існуючих пішохідних доріжок та алей. 

 будівництво: 

 майданчику під басейн; 

 велосипедної та бігової доріжок; 

 проведення озеленення. 

ІV черга: 

 реконструкція: 

 існуючих пішохідних доріжок та алей; 

 будівництво: 

 адміністративно-господарського корпусу та господарського майданчику 

обслуговування (до 2000 м2); 

 тенісними кортами з будівлею обслуговування( переодягальні, тренерські, 

адміністративні приміщення, спорт-кафе); 

 спортивних майданчиків; 



 скейт-парку; 

 майданчику вуличних тренажерів; 

 велосипедної та бігової доріжок. 

V черга: 

 реконструкція: 

 громадської вбиральні; 

 колишнього танцювального майданчику; 

 гідротехнічної споруди «Шандора»; 

 існуючих пішохідних доріжок та алей. 

 будівництво: 

 майданчиків під розміщення атракціонів; 

 кафе (5 штук, різних типів) в зоні атракціонів; 

 скеледрому; 

 мотузкового парку; 

 громадської вбиральні (50 м2); 

 велосипедної та бігової доріжок. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1. 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності будуть встановлені згідно 

законодавства України, а також згідно звіту щодо впливу будівництва об’єктів на флору і 

фауну, природно-заповідний фонд, атмосферне повітря, геологічне середовище, ґрунти, 

водні ресурси та інші компоненти довкілля. Санітарно-захисні зони для об’єктів 

встановлюються згідно українського законодавства. 

Щодо технічної альтернативи 2. 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1. 

Не розглядаються, оскільки територіальна альтернатива відсутня. 

Щодо територіальної альтернативи 2. 

Не розглядаються, оскільки територіальна альтернатива відсутня. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1. 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуються у 

необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-

гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи. На території парку 

запроектовано облаштування благоустрою та озеленення території. 

Щодо технічної альтернативи 2. 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1. 

Не розглядаються, оскільки територіальна альтернатива відсутня. 

Щодо територіальної альтернативи 2. 

Не розглядаються, оскільки територіальна альтернатива відсутня. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

Щодо технічної альтернативи 1. 

Можливі впливи планованої діяльності включають: 

Клімат і мікроклімат: очікується короткочасний і незначний вплив на етапі 

будівництва, зумовлений виконанням заходів реконструкції. Під час експлуатації вплив не 

очікується. 

Повітряне середовище: на етапі будівництва очікуються локальні викиди від двигунів 

внутрішнього згоряння, зварювальних робіт та пилу від земляних робіт. Викиди матимуть 

контрольований короткостроковий характер та не матимуть значних негативних впливів. 

При експлуатації парку відпочинку «Дубовий Гай» може відбуватись забруднення 

атмосферного повітря викидами від відкритих гостьових автостоянок. 



Водне середовище: джерелом водопостачання об’єктів є зовнішні мережі водопроводу 

(розрахункові витрати 130,154 м3/добу). Суттєвий вплив на водопостачання під час 

функціонування парку не очікується. Ймовірне забруднення поверхневих та підземних вод 

паливно-мастильними матеріалами буде мінімізоване дотриманням технологічних вимог до 

їх використання. Скиди господарсько-побутових стоків об’єктів Центрального парку 

культури та відпочинку «Дубовий Гай» передбачено до системи побутової каналізації в 

м. Запоріжжі. Відведення побутових стоків від санвузлів також запроектоване до зовнішніх 

мереж побутової каналізації (як існуючих, так і тих, що підлягають реконструкції та знов 

запроектованих). З територій автостоянки дощові води відводяться до зовнішньої мережі 

дощової каналізації. 

В парку передбачається реконструкція гідротехнічної споруди «Шандора» для 

наповнення водою озер на території парку. Робота Шандори та системи рециркуляції суттєво 

будуть впливати на об’єм і стан поверхневих і ґрунтових вод, що є критичним життєздатним 

фактором для існування рослин і тварин в зоні їх впливу. 

Передбачається, що нове будівництво та функціонування парку не створить аварійні 

ситуації, при яких матиме місце наднормативний вплив на якість підземних вод. 

Ґрунти: рослинний шар ґрунту має бути збережений та використаний при озелененні 

території. Можливим джерелом забруднення можуть бути стоки поверхневих вод з 

будівельних майданчиків, а також забруднення будівельним сміттям, паливно-мастильними 

матеріалами, технічними рідинами. Ризики мають бути мінімізовані за рахунок ретельного 

управління будівельними роботами, безпечного зберігання паливно-мастильних матеріалів, 

технічних рідин та інших небезпечних речовин відповідно до чинного законодавства і 

суворого контролю за утворенням та утилізацією відходів. 

Природно-заповідний фонд: в межах парку розташований об’єкт природно-заповідного 

фонду місцевого значення – ботанічна пам’ятка природи «Ділянка 250-річних дубів». Для 

дубів, розташованих в цій пам’ятці природи, особливо критичним є стан і рівень підземних 

вод, який передбачається регулювати Шандорою. Помилки в штучному регулюванню 

підземних вод можуть призвести до загибелі цих дубів. Згідно статті 28 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд» на території пам’яток природи забороняються суцільні, 

поступові, лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, полювання та будь-яка 

інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного 

їх стану. 
Флора: Нове будівництво фонтанів, будинків, майданчиків, доріг і автостоянок із 

штучним покриттям та інших споруд призведе до ліквідації рослинного покриву і буде 

негативно впливати на стан флори. В місцях знаходження видів рослин, які охороняються 

Червоною книгою України, міжнародними угодами та регіональним переліком рідкісних 

рослин Запорізької області нове будівництво не може відбуватися. На території парку має 

бути проведена інвентаризація видів і місцезнаходжень рослин, що охороняються державою, 

а також проведено обстеження зелених насаджень і визначено, які дерева знаходяться в 

аварійному стані та підлягають ліквідації. Після завершення робіт з реконструкції парку буде 

виконано благоустрій території згідно дендроплану. Склад рослинних угруповань та видове 

різноманіття має бути збагачено за рахунок компенсаційних насаджень. 

Фауна: Нове будівництво фонтанів, будинків, майданчиків та автостоянок із штучним 

покриттям та інших споруд призведе до ліквідації рослинного покриву і місць існування 

тварин і буде негативно впливати на стан фауни. В місцях знаходження видів тварин, які 

охороняються Червоною книгою України, міжнародними угодами та регіональним 

переліком рідкісних тварин Запорізької області нове будівництво не може відбуватися. 

При умові правильного регулювання рівня поверхневих вод деградація угрупувань 

водних організмів не передбачається. 

Навколишнє соціальне середовище (населення): Проектований об’єкт забезпечить 

підвищення комфорту у використанні території парку відпочинку, забезпечить задоволення 

потреб населення та організацію культурно-розважальних заходів, відпочинку населення. 

Реконструкція та експлуатація об’єкту буде мати позитивний вплив на місцеву економіку 

через зайнятість місцевого населення під час будівництва, а також в більш довгостроковій 



перспективі у вигляді орендної плати за земельні ділянки та податкових надходжень до 

місцевого бюджету, плати за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятості технічного 

обслуговуючого персоналу. 

Культурна спадщина: потенційний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду 

місцевого значення – ботанічна пам’ятка природи «Ділянка 250-річних дубів». Для 

зменшення впливу на археологічні об’єкти будуть дотримані вимоги і положення 

законодавства України, зокрема Закону України «Про охорону культурної спадщини». 

Навколишнє техногенне середовище: в межах території планованої діяльності відсутні 

об’єкти техногенного середовища, на які запланована реконструкція може спричинити 

вплив. 

Щодо технічної альтернативи 2. 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1. 

Не розглядаються, оскільки територіальна альтернатива відсутня. 

Щодо територіальної альтернативи 2. 

Не розглядаються, оскільки територіальна альтернатива відсутня. 

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 

на довкілля 

Планована діяльність «Реконструкція Центрального парку культури та відпочинку 

«Дубовий Гай» в місті Запоріжжя» належить до другої категорії видів планованої діяльності 

та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 

довкілля, а саме: 

- будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 

100 паркомісць (пп. 2 п. 10 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»); 

- прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду 

(пп. 10 п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»); 

- меліорація земель на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх 

охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих 

об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем (пп. 1 п. 2 ч. 3 ст. 3 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля»); 

- розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження 

планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої 

діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, 

капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у п. 1-13 ч. 3 ст. 3 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме зазначена в пп. 6 п. 12 ч. 3 ст. 3 – 

тематичні розважальні парки площею 1 гектар і більше (п. 14 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»). 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 6 ЗУ «Про оцінку 

впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля 

і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля». 

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 



- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 

отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 

процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 

участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 

розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 

на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 

громадського обговорення. 

 

13. Процедура громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на 

довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на  

веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи 

про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 

реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 

(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 

пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 

врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 

пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 

 

 

 



14. Вид рішення про провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього 

рішення 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде 

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") 

що видається 

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної 

державної адміністрації, поштова адреса: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний; 164, 

е-mail: dapr@zoda.gov.ua, тел./факс (061) 224-60-81, контактна особа: Поляков Андрій 

Вікторович, в.о. директора Департаменту. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

mailto:dapr@zoda.gov.ua
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