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Замовте рекламу в п’яти номерах газети  
«Дніпровська зоря» та отримайте знижку  

на подальші публікації. 
Довідка за тел./вайбер: 096-538-89-51

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕН-
ТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ 
ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТО-
РІЇ» ЧАСТИНИ ОБУХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКО-
ГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО МОЖЛИВО-
СТІ РОЗМІЩЕННЯ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ «СОСНОВИЙ БІР»

Метою здійснення детального плану території – можли-
вість розміщення бази відпочинку «Сосновий бір» з прилеглою 
територією, на якій розташовані також інші бази відпочинку. Ді-
лянка для розміщення бази відпочинку, розташована за межа-
ми населених пунктів, на півдні від с. Обухівка.

На сьогодні на земельній ділянці розташовані будівельні об’єкти 
існуючої бази відпочинку, які частково зруйновані, а також потре-
бують негайного ремонту та реконструкції. Земельна ділянка має 
неохайний вигляд, поросла чагарниками, знищена раніше існуюча 
інфраструктура. Будівлі і споруди потребують реконструкції. Орга-
нізація бази відпочинку потребує планування та благоустрою.

Орган, котрий приймає розпорядження документа дер-
жавного планування – Управління містобудування, архітекту-
ри, житлово-комунального господарства, будівництва та інфра-
структури Дніпровської районної державної адміністрації.

Процедура громадського обговорення та строки подан-
ня пропозиції і зауважень у процесі здійснення стратегіч-
ної екологічної оцінки здійснюється відповідно до Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 05 черв-
ня 2020 року і триває до 06 липня 2020 року (30 днів);

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і заува-
жень у письмовому вигляді, а саме на поштову адресу: Дніпро-

петровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, 
вул. Будівельників, 18 та в електронному вигляді на електронну 
адресу arhitektor@drda.dp.ua;

в) дата, час і місце проведення громадських слухань: гро-
мадські слухання відбудуться 06 липня 2020 року об 24-00 у 
приміщенні Управління містобудування, архітектури, житло-
во-комунального господарства, будівництва та інфраструктури 
Дніпровської районної державної адміністрації, на адресу: Дні-
пропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожан-
ське, вул. Будівельників, 18;

г) орган ,від якого можна отримати інформацію та адреса, за 
якою можна ознайомитись з проектом документа державного пла-
нування ,звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною 
інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування – Управління мі-
стобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури Дніпровської районної державної 
адміністрації, на адресу: Дніпропетровська область, Дніпровський 
район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 18;

д) місце знаходження наявної екологічної інформації, у тому 
числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування: Дніпропетровська область, 
Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 18, 
або на офіційному веб-сайті Дніпровської районної державної 
адміністрації Дніпропетровської області: www.dnipr.dp.gov.ua;

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 
проекту документа державного планування відсутня, оскільки 
територія проектування знаходиться на значній відстані від 
меж сусідніх держав.

12 червня 2020 року о 13:00 год. відбудуться топографо-ге-
одезичні роботи по встановленню меж земельної ділянки в на-
турі (на місцевості) гр. Погорілого Антона Павловича за адре-
сою: с. Братське, вул. Авіаційна, 18, Новоолександрівська сіль-
ська рада Дніпровського району Дніпропетровської області.

Запрошуємо власників і користувачів суміжних земельних ді-
лянок взяти участь в цьому заході.

Виконавець робіт ПП «Земельний ресурс»

Виконавчий комітет Слобожанської 
селищної ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади – головного 
спеціаліста відділу з питань житлово-кому-
нального господарства, благоустрою, будів-
ництва, розвитку інфраструктури та кому-
нальної власності (інженер - кошторисник)

Заяви про участь у конкурсі приймають-
ся з наступного дня після опублікування 
оголошення у газеті «Дніпровська зоря» 
протягом 30 календарних днів.

На заміщення вакантної посади у конкурсі 
можуть брати участь громадяни України, які 
вільно володіють державною мовою, мають 

вищу освіту за кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліст або магістр (будівництво та цивільна 
інженерія), практично володіють програма-
ми АВК, Excel, стаж роботи за фахом менше 
як 3 роки або стаж роботи за фахом в орга-
нах місцевого самоврядування не менше 2 
років, або стаж роботи на керівних посадах 
в інших сферах не менше 5 років.

Для здачі іспиту необхідні знання Кон-
ституції України, Законів України «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання», «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про запобігання корупції», а 
також законодавства з урахуванням спе-

цифіки функціональних повноважень від-
повідного напрямку та інше.

Учасники конкурсу повинні мати вміння 
користуватись комп’ютером на рівні корис-
тувача, мати аналітичні здібності, здатність 
концентруватись на деталях, вміння аргу-
ментовано доводити власну точку зору, 
стресостійкість, дисциплінованість, тактов-
ність, відповідальність, неупередженість. 

До заяви про участь у конкурсі дода-
ються:  особова картка (форма П-2 ДС); 
копія 1, 2 та 11 сторінок паспорта грома-
дянина України;  копія військового квитка 
(за наявності); копії документів про осві-

ту; декларація про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік за формою, передбаченою 
Законом України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції» (заповнена форма 
на сайті https://portal.nazk.gov.ua/, як пре-
тендента на посаду); 2 фотокартки розмі-
ром 5х6; копія трудової книжки.

За довідками звертатись за адре-
сою: вул. Василя Сухомлинського, 56 б, 
смт Слобожанське; відділ відділу з питань 
житлово-комунального господарства, бла-
гоустрою, будівництва, розвитку інфраструк-
тури та комунальної власності, тел. 719-91-50

Споживче товариство Дніпропе-
тровського району продає автомо-
біль HUNDAY TUKCON, 2008 року 
випуску, об’єм двигуна 1975, повний 
привід, колір чорний, пробіг 215 тис. 
Ціна продажу 160000 грн. 

Телефон для довідок: 095 144 46 36.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПІІ «АМІК УКРАЇНА» (юр. адреса: 

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68) 
повідомляє про наміри щодо отри-
мання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря 
для проммайданчика АЗС №04-02 за 
адресою: 52005, Дніпропетровська 
обл., Дніпровський р-н, смт. Слобо-
жанське, вул. Нова, 61.

АЗС №04-02 ПІІ «Амік Україна» при-
значена для прийому, зберігання та 
відпуск світлих нафтопродуктів і газо-
подібного палива (продаж палива/зрі-
дженого газу та заправка авто). 

Джерелами впливу на стан атмосфер-
ного повітря є місткості для зберігання на-
фтопродуктів і ЗВГ, ПРК та ГРК, дизельге-
нератор та локальна очисна споруда Biotal.

Підприємство належить до 2 групи 
за ступенем впливу об’єкту на забруд-
нення атмосферного повітря, для яких 
розробляються документи з обгрунту-
ванням обсягів викидів.

З метою отримання дозволу була 
проведена інвентаризація викидів за-
бруднюючих речовин та розроблені 
документи, у яких обґрунтовуються 
обсяги викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами цього підприємства. 

У результаті проведення вищевказаних 
робіт встановлено, що на майданчику під-
приємства налічується 19 джерел викидів.

Потужність викидів по підприємству в 
цілому не перевищує 4,3 т/рік з ураху-
ванням парникових газів.

У викидах присутні наступні речовини: 
вуглеводні насичені С12-С19 (0,1025 т/рік), 
бензин нафтовий малосірчистий (1,59 т/
рік), оксиди вуглецю (0,001 т/рік), вуглецю 
діоксид (1,294 т/рік), метан (0,171 т/рік), 
суспендовані частинки (0,0022 т/рік), 
оксиди азоту (0,015 т/рік), азоту (І) оксид 
(0,00004 т/рік), сірки діоксид (0,0014 т/рік), 
етантіол (0,0001 т/рік), бутан (0,456 т/рік), 
пропан 0,657 т/рік), НМЛОС (0,001 т/рік), 
аміак (0,0083 т/рік), сірководень (0,0004 т/рік).

Викиди забруднюючих речовин пе-
ребувають у межах допустимих норм. 
Концентрації забруднюючих речовин 
у приземному шарі атмосферного по-
вітря внаслідок викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря не пере-
вищують значень ГДК.

Зауваження та пропозиції направляти 
до Дніпровської РДА протягом 30 ка-
лендарних днів з дати публікації оголо-
шення за адресою: 52005, вул. Теплична, 
5, смт Слобожанське, Дніпровський р-н, 
Дніпропетровська обл.; тел.: (056)2277005, 
(056)7537548, e-mail: info@dprda.dp.ua


