
                        _____________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання) 

 

          _________________    
(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. 

       ТОВ «ДУНАЙСЬКА СУДНОПЛАВНО-СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ» (ТОВ «ДССК») – 

сучасний комплекс по зберіганню, обробці та перевантаженню сільськогосподарських культур  

(пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, соя, ріпак). 

      Планованою діяльністю ТОВ «ДССК» є збільшення вантажообігу до  4000000  т/рік 

сільськогосподарських культур на існуючих виробничих потужностях. 

       До складу  підприємства входить: станція  розвантаження  автомобілів; станція  розвантаження  

залізничних вагонів; норійні, робочі та норійно-вагові вежі; конвеєрні, транспортні, надсилосні  та 

навантажувальні естакади; пересипна станція; силосні склади; ділянка сушіння зерна; котельня 

адміністративно-побутового корпусу. 

      Технологічний процес прийому і зберігання сільськогосподарських культур запроектований        

з урахуванням вимог і норм, що пред'являються до сучасних зерносховищ.             

       Перевантажувальні процеси здійснюється за  технологічними схемами РТК № Н-01:  

    вагон – склад; вагон – судно; автомашина – склад; автомашина – судно; склад –  судно; склад – 

автомашина. 

        Доставка  вантажів здійснюється: залізничним  транспортом  –  70 %,  автомобільним  –  30% 

від загального вантажообігу. Потужність завантажувальної та перевантажувальної транспортної 

системи – 800 т/год, розвантажувальної системи зерносховища – 1000 т/год; продуктивність 

завантаження силосного складу – 800 т/год; продуктивність завантаження судна – 1000 т/год.             

       Місце провадження планованої діяльності  -  54000, м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. 

Заводська, 23/40 на території  причалів №1 та №2 Миколаївської філії ДП «АМПУ». 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 

тощо), місце провадження планованої діяльності)  

 

  2.Суб’єкт господарювання    

Товариство  з обмеженою відповідальністю  

«ДУНАЙСЬКА СУДНОПЛАВНО-СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ», 

код ЄДРПОУ -   31012697 
(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) 

54000, м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Заводська, 9,  тел. тел. (0512 ) 67-63-30 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону) 
 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
      Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв, 

пр.Центральний, 16, тел. (0512)46-04-27, e-mail:ecolog@mk.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 

Висновок з оцінки впливу на довкілля 
(вид рішення про провадження планованої діяльності) 

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 
(орган, уповноважений його видавати) 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»  
(  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:  

27.12.2019 р. о 10.00 у конференц-залі ТОВ «ДССК»  

м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Заводська, 9 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 Громадські слухання (другі) відбудуться  

-  
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

6. Уповноважений орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

доступної інформації щодо планованої діяльності 

      Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв, 

пр. Центральний, 16, тел. (0512)46-04-27, e-mail:ecolog@mk.gov.ua   
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання 

зауважень і пропозицій 

      Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв, 

пр. Центральний, 16, тел. (0512)46-04-27, e-mail:ecolog@mk.gov.ua   
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 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  529 аркушах. 
(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: 

ТОВ «ДССК»,  м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Заводська, 9.   
Контактна особа – Ашихмін Дмитро Володимирович, тел.(0512) 67-63-30 

 з 10.12.2019 р.  протягом 25 робочих днів  з дня офіційного оприлюднення в Єдиному реєстрі    
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа) 

ТОВ "Ліміт Плюс", м. Миколаїв, вул. 12 Поздовжня, 51, оф. 301,  

Контактна особа – Бобровський Валерій Петрович,  тел. (0512) 58-61-70,   

з 10.12.2019 р. протягом 25 робочих днів  з дня  офіційного оприлюднення в Єдиному реєстрі 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа) 

 


