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Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ», що знаходить-
ся за адресою 49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 
буд. 139 повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря. 

Основною діяльністю ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ» є  виробництво сталі. 
Деталі виготовляються у відповідності до Технічних умов 
(ТУ) №246-121-001/80/А для сталей 11.416 та сталі 08Х18Н10Т, та до ОСТ 

108.030.113-87 для сталі 16ГС. Технологічний процес виробництва деталей здійс-
нюється у 3-х виробничих цехах: сталеливарний (СЛЦ), ковальсько-термічний (КТЦ) 
та у цеху фінішної обробки (ЦФО).

Поковки зі сталі 08Х18Н10Т виготовляються зі злитків виробництва ТОВ «ДНЕПРО-
ПРЕСС СТАЛЬ», 16ГС та 11.416 виготовляються зі злитків виробництва ПрАТ «Дне-
проспецсталь», м. Запоріжжя.

У ковальсько-термічному цеху здійснюється кування поковок та їх термообробка.
У цеху фінішної обробки та по кооперації здійснюється механічна обробка поковок 

до розмірів згідно креслення замовника.
В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти 

наступні забруднюючі речовини: Кремнію діоксид аморфний (аеросіл-175) (0,0004 
т/рік); Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (1,056 т/рік); Нікель та його 
сполуки в перерахунку на нікель (0,0001 т/рік); Ртуть та її сполуки в перерахунку 
на ртуть (0,000006 т/рік); Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому 
(0,0013 т/рік); Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану (0,002 т/
рік); Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом (3,795 т/рік); Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту (14,673 т/рік); Азоту (1) оксид [N2O] (0,006 т/рік); Азотна кислота (0,002 т/рік); 
Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) (0,000065 т/рік); Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки  (2,004 т/рік); Оксид вуглецю (66,557 т/
рік); Вуглецю діоксид (18388,2903 т/рік); Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 
(0,002 т/рік); Пропан (1,19966 т/рік); Етан (0,1946 т/рік); Масло мінеральне нафтове  
(веретенне, машинне, циліндрове та ін.) (0,015 т/рік); Бутан (1,19945 т/рік); Метан 
(159,7342 т/рік); Бенз(а)пірен (0,0000000072 т/рік); Фториди, що легко розчиняються 
(наприклад, NaF), та їх сполуки в перерахунку на фтор (0,002 т/рік); Фториди важко 
розчинні неорганічні  (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) 
(в перерахунку на фтор) (0,002 т/рік); Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки 
в перерахунку на фтористий водень  (0,001 т/рік).

 Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-за-
хисної зони та на межі житлової забудови не перевищують допустимі.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після 
опублікування до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою:  
м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, 49004, тел.: +38(056) 742-80-58, +38(056) 742-82-92; 
info@adm.dp.gov.ua, zverngrom@adm.dp.gov.ua

Заява про екологічні наслідки 
Вуличний водопровід по вул. Межова з закільцюванням по пров. Академіка 

Жлуктенка в м. Новомосковськ. Нове будівництво.
Управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва 

Новомосковської міської ради передбачено реалізацію заходів,  направлених 
на будівництво водопровідної мережі по вул. Межова з закільцюванням по 
пров. Академіка Жлуктенка в м. Новомосковську.

Основна мета проектних рішень - поліпшення водопостачання по вулиці Межовій 
в м. Новомосковськ, шляхом будівництва водопроводу протяжністю 704,3 м, з 
поліетиленових труб ø110 мм.

Площа земельної ділянки під будівництво мережі водопостачання складає 
0,14 га.

Характеристика можливих впливів планованої діяльності на компоненти 
навколишнього середовища:

- на повітряне середовище: в повітряне середовище передбачено викиди газо-
повітряної суміші, що містить забруднюючі речовини: ангідрид сірчистий, азоту 
діоксид, вуглецю оксид, вуглеводні, сажу, заліза оксид, мангану оксид, кислоту 
оцтову та пил неорганічний SiO2 20-70%. Вплив на атмосферне повітря носить 
короткочасний характер, тільки в період виконання будівельних робіт; валовий 
викид забруднюючих речовин складе 0,036 тонн; максимальні приземні концен-
трації забруднюючих речовин на прилеглій до будмайданчику житловій зоні  не 
перевищать 0,8186 ГДКм.р. з урахуванням фонового забруднення;

- на водне середовище: вода використовується лише під час виконання проектних 
робіт на виробничі та господарчо-питні потреби робочих і складає 10,24 л/сек; 
потужність проектованої водопровідної мережі - 48,576 м3/добу; 

- на ґрунти: після завершення будівельних робіт, порушені землі підлягають 
рекультивації, відходи що утворяться, вивозяться (передаються) на утилізацію;

- на клімат і мікроклімат: запланована діяльність не влине у зв’язку з відсутністю 
значних викидів парникових газів та виділення тепла;

- на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: стан сформованих у районі 
проектованої діяльності біотопів флори й фауни не зміниться, заповідні об'єкти в 
зоні активного впливу відсутні; 

- на навколишнє соціальне середовище: пропонований проектом комплекс захис-
них заходів є природоохоронним, оскільки направлений на ліквідацію затоплення 
і підтоплення території, та на створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов 
проживання місцевого населення; 

- на навколишнє техногенне середовище: у результаті планованої діяльності 
порушення експлуатаційної надійності прилеглих техногенних об'єктів не пе-
редбачається.

Запропанований  варіант будівництва вуличного водопроводу по вул. Межова з 
закільцюванням по пров. Академіка Жлуктенка в м. Новомосковську є найбільш 
доцільним та екологічно придатним.

Для виконання вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва Замовник 
зобов'язується виконати заходи, що забезпечують безаварійну роботу об'єкта, що 
виключає завдання збитків навколишньому природному середовищу. Непередба-
чених наслідків в області екології не очикується.

Контроль за дотриманням намічених заходів бере на себе Управлінням жит-
лово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської 
міської ради

З питаннями та пропозиціями необхідно звертатись у міську раду на адресу: 
вул.Гетьманська, 14, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомос-

ковської  міської ради заявляє про наміри будівництва  вуличного водопровіду по вул.Межова 
з закільцюванням по пров. Академіка Жлуктенка в м.Новомосковськ.

Будівництво водопровіду передбачається за адресою Дніпропетровська область, м. Ново-
московськ, вул. Межова ,протяжністю 704,3 м. 

 Водопровод запроектовано з поліетиленових труб ø110 мм
Проектований напірний трубопровід передбачений із напірних труб ПНД, ПЕ100, SDR 

17 ф110х6,6 (1 нитка). 
Трубопровід обладнується запірною арматурою, пристроями для випуску повітря, а також 

оглядовими колодязями ø1500 мм. 
Проектом передбачається організація централізованого водопостачання по вулиці Межова.
Площа земельної ділянки.яка буде задіяна при будівництві  0,14 га
Потреби в будівельних матеріалах, а саме: щебінь; пісок; будівельні матеріали та сировина  

повинні мати сертифікати відповідності щодо радіаційного контролю. 
Потреби в паливі,електроенергії та теплоенергії: від існуючих міських мереж. для роботи 

будівельної техніки передбачено витрати дизельного палива   
На господарчо-питні потреби робочих (привозна питна вода)  - 10,24 л/с; розрахункові 

витрати води на водопостачання населення - 48,576 м3/добу. Кількість робочих при будівни-
цтві - 25 чол., в т.ч. ІТР - 4 людини.

Автотранспорт який буде використовуватися при виконання робіт- власний та арендований 
Екологічні обмеження визначаються нормативною документацією на викиди забруднюю-

чих речовин, положеннями природоохоронного і санітарного законодавства після введення 
об’єкту в експлуатацію.

Не потрібні еколого-інженерна підготовка і захист території 
 Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє 

середовище: 
клімат і мікроклімат:  вплив відсутній;
повітряне:  викиди забруднюючих речовин в атмосферу здійснюються від  двигунів внутріш-

нього згоряння автотранспортних засобів на межі житлової забудови, які містять газоповітряну 
суміш у складі: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого,  вуглеводнів граничних, 
сажі, заліза оксиду, мангану оксиду, кислоти оцтової та пилу неорганічного SiO2 20-70%. 
Загальний валовий викид забруднюючих речовин на території проєктованого об’єкта складе 
0,036 тонн. Отримані в результаті виконання розрахунків розсіювання максимальні приземні 
концентрації по всіх інгредієнтах та групі сумації на межі житлової забудови не перевищать 
нормативних значень і складуть 0,8186 ГДКм.р. з урахуванням фонового забруднення; 

водне: вплив відсутній; водоспоживання  на  господарсько-побутові потреби населення 
складає 44,16 м3/добу; відведення дощових стоків з території проєктованого об’єкта 
передбачено по існуючій схемі; витрати води на потреби будівництва не перевищать  
10,24 л/с; скидання фекальних стоків передбачено в біотуалет з подальшим вивезенням 
на міські очисні споруди;

ґрунт:  вплив відсутній;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти:  вплив відсутній;
навколишнє соціальне середовище (населення):  організація централізованого водо-

постачання для населення;
навколишнє техногенне середовище:  вплив відсутній; 
Усі відходи складуються на спеціально організованих ділянках і вивозяться на 

утилізацію на спеціалізовані підприємства, що мають відповідну ліцензію. Проєктом 
передбачено утворення наступних видів відходів:

• забруднене ганчір’я (7730.3.1.06, 3 клас небезпеки) - 0,25 т/рік;
• тара полімерна з-під будівельних матеріалів (7710.3.1.04, 3 клас небезпеки) - 20 шт.;
• відходи зварювальних робіт (2820.2.1.20, 4 клас небезпеки) - 0,0015 т/рік;
• відходи деревини (7710.3.1.10, 4 клас небезпеки) - 1,2 м3;
• спецодяг та ЗІЗ відпрацьовані (7730.3.1.07, 4 клас небезпеки) - 21 комплект;
• спецвзуття відпрацьоване (7710.3.1.14, 4 клас небезпеки) - 21 пара;
• тверді побутові відходи (7720.3.1.01, 4 клас небезпеки) - 0,98 м3;
• будівельні відходи (4510.2.9.09, 4 клас небезпеки) - 39,991 тонн;
• залишки грунту - 93,47 тонн.
ОВНС буде виконано в обсязі  ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд»

Свої зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність направляти в міську раду 
на адресу: вул.Гетьманська, 14, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Приватне акціонерне товариство «ХІМДИВІЗІОН» повідомляє про наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами викидів забруднюючих речовин, що розташовані на промисловому майданчику 
за адресою: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С. Х. Горобця, 1.

Дані щодо юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «ХІМДИВІЗІОН», код 
ЄДРПОУ: 34059188, юридична адреса: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’ян-
ське, вул. С. Х. Горобця, 1, керівник підприємства - директор виконавчий Бєлов Олег 
В’ячеславович; тел.: (0569) 56-06-57, адреса електронної пошти: аll@himdivizion.com.

ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» здійснює виробництво наступних видів продукції: некон-
центрованої азотної кислоти, розчинів кальцієвої селітри та кальцій-алюмосилікатної 
суміші, розчинів аміачної селітри, водяного розчину аміачної та кальцієвої селітри, 
гранульованої кальцієвої селітри та рідких азотних добрив карбамідо-аміачної суміші 
(основний вид економічної діяльності - 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук). 
Окрім цехів основних виробництв, на підприємстві функціонують допоміжні: ремонт-
ний цех та механічні майстерні, лабораторії контролю якості продукції та викидів 
забруднюючих речовин, склади сировини та готової продукції, адміністративні та 
санітарно-побутові приміщення.

Джерелами викидів забруднюючих речовин на підприємстві є дихальні свічі та 
люки ємностей зберігання сировини та продукції, вентиляційні труби та дефлектори 
цехів та допоміжних приміщень, труби установок очистки відхідних газів, а також 
неорганізовані джерела викидів: місця наливу та збуту продукції, пости зварювання, 
склади зберігання сировини та продукції, місця проведення ремонтних та фарбувальних 
робіт, стоянка автотранспорту.

На території ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» виявлено та обстежено 115 джерел викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Забруднюючі речовини, що будуть по-
трапляти в атмосферне повітря від даних джерел викидів наступні: оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, азотна кислота, аміак, сульфатна 
кислота (H2SO4) [сірчана кислота], оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом, метан, азоту (1) оксид [N2О], ртуть 
та її сполуки в перерахунку на ртуть, вуглецю діоксид, формальдегід, водню хлорид 
(соляна кислота за молекулою HCL), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), 
манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), хром та його сполуки (у 
перерахунку на триоксид хрому), кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175), нікель 
та його сполуки (у перерахунку на нікель), фториди, що легко розчиняються (напри-
клад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор, фтористі сполуки погано розчинні 
неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор, 
фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, 
емульсол (склад: вода - 97,6 %, нітрит натрію - 0,2 %, сода кальцинована - 0,2 %, 
масло мінеральне - 2 %), вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) 
у перерахунку на сумарний органічний вуглець, діоксид сірки (діоксид та триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки, ксилол, толуол, сажа, уайт-спірит. Загальний обсяг 
викидів забруднюючих речовин становить 43569,7116 т/рік.

На межі СЗЗ концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не пере-
вищує встановлені законодавством допустимі норми.

Пропозиції та зауваження громадських організацій та окремих громадян з даного 
питання приймаються впродовж 30 календарних днів з дати оприлюднення даного 
повідомлення в місцевих засобах масової інформації в Департамент екології та при-
родних ресурсів Кам’янської міської ради, 51900, м. Кам’янське, просп. Свободи, 2/1, 
+38 (056) 956-05-52., eko@dndz.gov.ua.

ОБ’ЯВА 
Приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Чорна О.С. сповіщає 

про відкриття спадкової справи після смерті Бреслова Миколи Михайловича, який помер 
24 серпня 2020 року. Спадкоємців прохання звертатися за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 32/4, тел. (067) 718-18-94.

Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 
11 жовтня 2021 року №Р-843/0/3-21 «Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової  допомоги 
медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2», 
яке зареєстровано в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства 
юстиції (м. Дніпро) 13 жовтня 2021 року за №166/456. 

З повним текстом вказаного акта можна ознайомитись на офіційному вебсайті 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомлення про оприлюднення проєкту (громадське обговорення) документу державного 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього 
природного середовища») проєкту містобудівної документації місцевого рівня, а саме 
«Детальний план частини території  Слобожанської селищної ради, Дніпровського райо-
ну, Дніпропетровської області в районі вулиці Сагайдачного та залізно-дорожньої гілки 
(Кам’янське-Новомосковськ), щодо можливості розміщення складського комплексу» - далі 
(ПДД). Проект розроблений згідно рішення Слобожанської селищної ради №1167 -10/VIII 
від 19.08.2021р.

Замовником проекту містобудівної документації місцевого рівня є Виконавчий комітет 
Слобожанської селищної ради.

Інвестор розроблення детального плану приватне підприємство «Тирас»
Дата початку розгляду та оприлюднення ПДД 21.10.2021р. Строк визначений для  про-

ведення  процедури  громадського обговорення 30 днів.
Мета розроблення детального плану Замовником -  визначення та уточнення функціо-

нального використання частини території селищної ради за межами населеного пункту, для 
можливості розвитку економічного потенціалу району в процесі після-кризового відновлення, 
при забезпеченні дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, держав-
них стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

Основні техніко-економічні показники проекту містобудівної документації, пояснювальна 
записка з розділом «Охорона  навколишнього природного середовища», який розробляється 
у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну 
оцінку,  а також графічні матеріали (схеми) місце розташування території тощо представлені 
на офіційному веб сайті Слобожанської селищної ради: https://slobozhanska-gromada.gov.ua  

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на електрону адресу vykonkom@
slobozhanska-gromada.gov.ua  або до відділу з питань будівництва, містобудування, архітек-
тури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська 
область, Дніпровський район, смт  Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 56-Б в 
робочі дні в робочі дні з понеділок - четвер 08:00 -17:00; п’ятниця 08:00-16:00 з 21.10.2021р. 
по 21.11.2021р. 

Відповідальна особа - начальник відділу з питань будівництва, містобудування, архітектури 
та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради Плющій Н.С., тел. (056) 719-91-52.

Протягом  9  місяців  2021  року   до  облдержадміністрації  надійшло 8920  звернень,  
що  на  3,8 % більше, порівняно з кількістю звернень за аналогічний період 2020 року 
(8590 звернень). З урахуванням колективних звернень до облдержадміністрації зверну-
лося 23936 громадян. 

Громадянами було порушено 8920 питань, головними з яких є: соціальна політика, 
соціальний захист населення - 7315 звернень (82,0% від загальної кількості питань); 
комунальне господарство - 467 звернень (5,2%).

Питання промислової політики становлять 0,09%; аграрної політики і земельних відно-
син - 1,7%; транспорту і зв’язку - 0,5%; економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньо-
економічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва - 0,6%;  фінансової, 
податкової, митної політики - 0,07%; праці і заробітної плати - 0,5%; охорони праці та 
промислової безпеки - 0,03%; охорони здоров’я - 1,6%; житлової політики - 1,3%; екології  
та  природних  ресурсів - 2,0%;  забезпечення дотримання законності та охорони правопо-
рядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації - 1,1%; сімейної та 
гендерної політики, захисту прав дітей - 0,4%; молоді, фізичної культури і спорту - 0,2%;  
культури  та  культурної спадщини, туризму - 0,3%; освіти, наукової, науково-технічної 
діяльності - 1,0%; інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації - 0,01%; 
діяльності  об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин - 0,03%; діяльності 
Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України - 0,1%; 
діяльності центральних органів виконавчої влади - 0,06%; діяльності місцевих органів 
виконавчої влади - 0,2%;  діяльності  органів  місцевого самоврядування - 0,3%; діяльності 
підприємств та установ - 0,1%; обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжна-
ціональних відносин - 0,01%; державного будівництва, адміністративно-територіального 
устрою - 0,03%; інші - 0,3%.

Відповідно до Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 (із змінами), звернення розподіляються:

за формою надходження: поштою (електронною поштою) - 7811; за допомогою засобів 
телефонного зв’язку - 15; на особистому    прийомі - 4; через   уповноважену особу -  3; 
через органи влади - 862; через засоби масової інформації - 0;  від  інших  органів,  уста-
нов,  організацій - 225;  

за ознакою надходження:  первинні - 8398; повторні - 93; дублетні - 143; неодноразові 
- 250; масові - 36; 

за видами:  пропозиції (зауваження) - 23,  заяви (клопотання) - 8670, скарги - 227;
за статтю авторів звернень:  чоловіча - 2800,  жіноча - 6073,  
не визначено - 47;
за типом:  телеграми - 0,  листи - 8384,  усні - 19, електронні - 517, петиція - 0;
за суб’єктом: індивідуальні - 8652, колективні - 254, анонімні - 14;
за категоріями авторів звернень: учасник війни - 80, дитина війни - 390, особа з ін-

валідністю внаслідок Другої світової війни - 3, особа з інвалідністю внаслідок війни - 346, 
учасник бойових дій - 362,  ветеран праці - 409,  ветеран військової служби - 1, особа з 
інвалідністю  І групи - 272,  особа з інвалідністю  ІІ групи - 762, особа з інвалідністю ІІІ 
групи - 664, дитина з інвалідністю - 3, одинока мати - 62, мати-героїня - 13, багатодітна 
сім’я - 53, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи - 16, учасник  ліквідації  
наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС - 34, Герой України - 0, Герой Радянського 
Союзу - 0, Герой Соціалістичної Праці - 0, дитина - 2.

Вирішенню проблем, з якими звертаються громадяни вищезазначених категорій, 
приділяється особлива увага. За рахунок обласного бюджету з метою підтримки 5284 
сімей громадян зазначених категорій, у тому числі й тих, які звернулися до облдержад-
міністрації, протягом 9 місяців 2021 року виділено 10,5 млн грн для надання одноразової 
матеріальної допомоги.

Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше 
звернень надійшло від пенсіонерів - 63,5% від загальної кількості. Частка звернень від 
пенсіонерів з числа військовослужбовців становить  0,2%,  робітників - 1,2%, селян - 0,3%, 
працівників бюджетної сфери - 1,0%, державних службовців - 0,07%, військовослужбов-
ців - 0,6%,  підприємців - 0,2%,  безробітних - 0,8%,  учнів та студентів - 0,2%, служителів 
релігійних організацій - 0,01%, осіб, що позбавлені волі - 0,03%, журналістів - 0,02%.

За підсумками розгляду звернень за 9 місяців 2021 року: вирішено позитивно - 5088 
(57,0%);  відмовлено у задоволенні - 0 (0%);  надано роз’яснення - 3410 (38,2%); переслано 
за  належністю  відповідно  до  статті  7 Закону України  “Про звернення громадян” - 59 
(0,7%); повернено авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення 
громадян” - 2 (0,02%);  не  підлягають  розгляду  відповідно до статей 8 і 17  Закону 
України “Про звернення громадян” - 17 (0,2%); у стадії розгляду - 344 звернення (3,9%).

Забезпечено взаємодію з Дніпропетровським регіональним контактним центром, 
яким протягом 9 місяців 2021 року опрацьовано 47212 звернень з Державної установи 
“Урядовий контактний центр”, що на 4,2% більше кількості звернень, опрацьованих за 
аналогічний період 2020 року 

(45304 звернень). Головними у зверненнях громадян області на урядову гарячу лінію є 
питання:  комунального господарства - 17872 звернення (37,9% від загальної кількості 
питань); соціального захисту населення - 12401 (26,3%). Порушувалися  також питання 
охорони здоров’я - 3608 (7,6%); благоустрою та будівництва - 2591 (5,5%); діяльності 
службових  осіб - 2129 (4,5%); 

освіти - 784 (1,7%); аграрної політики і земельні відносини - 774 (1,6%); транспортного 
обслуговування - 677 (1,4%).

У складі регіонального контактного центру функціонує багатоканальна телефонна  
лінія  “Гаряча  лінія  голови облдержадміністрації”, на яку упродовж 9 місяців 2021 року 
надійшло 45058 звернень. Оперативно у телефонному  режимі надано роз’яснення на 

16002 звернення. Опрацьовано 29056 зареєстрованих звернень, що на 5,3% менше, ніж 
кількість зареєстрованих звернень за аналогічний період 2020 року (30680  звернення). 
Громадянами області найчастіше порушувалися питання: комунального господарства - 
11248 звернень (38,7% від загальної кількості зареєстрованих питань); благоустрою та 
будівництва - 3567 (12,3%); соціального захисту населення - 2042 (7,0%). Порушувалися 
також питання охорони здоров’я - 1476 (5,1%); транспортного обслуговування - 1458 
(5,0%); освіти - 396 (1,4%).

Крім того, на базі Дніпропетровського регіонального контактного центру запроваджено  
роботу гарячої лінії з питань коронавірусу. Протягом звітного періоду на вищезазначену 
лінію надійшло 3090 дзвінків. Опрацьовано також 1250 звернень, отриманих з  Кон-
такт-центру МОЗ з питань COVID-19.

Забезпечується прийом електронних звернень громадян через вебпортал (https://e-
contact.dp.gov.ua), де мешканці області мають можливість у зручний для них час 
залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації. Розглянуто 2691 
звернення, що надійшли на вебпортал (9,3% від загальної кількості звернень, зареєстро-
ваних на багатоканальній телефонній лінії “Гаряча лінія голови облдержадміністрації”). 

Збільшилася кількість звернень, отриманих електронною поштою на визначену в 
управлінні по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації електронну 
адресу (zverngrom@adm.dp.gov.ua). Так протягом  9  місяців  2021  року  розглянуто 
517 електронних звернень,  що в 1,8  разів  більше, ніж за аналогічний період 2020 року 
(280 звернень).

Протягом  ІІІ кварталу 2021  року  до  облдержадміністрації  надійшло 1710 звернень, 
із них колективних - 73, повторних - 41. Основними є питання соціальної політики, 
соціального захисту населення, які становлять 64,7%  від загальної кількості, та кому-
нального господарства - 10,4%. Актуальними є також питання екології  та  природних  
ресурсів, аграрної політики та земельних відносин, охорони здоров’я, житлової політики.

За підсумками розгляду звернень протягом ІІІ кварталу 2021 року вирішено  позитив-
но - 974 (57,0%); відмовлено  у  задоволенні - 0 (0%); надано роз’яснення - 365 (21,3%);  
повернено авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” - 1 
(0,06%); переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення 
громадян” - 21 (1,2%); не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України 
“Про звернення  громадян” - 5 (0,3%); у стадії розгляду - 344 звернення (20,1%).

Діяльність облдержадміністрації у подальшому також буде спрямована на забезпечення 
відкритості дій влади, всебічний та об’єктивний розгляд звернень громадян відповідно 
до вимог чинного законодавства України.

Інформація підготовлена управлінням по роботі 
зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Інформаційно-аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян в облдержадміністрації за 9 місяців 2021 року

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ свідоцтво про 
право власності на квартиру. №реєстру 
178кр-95 від 29.08.1995  на ім’я  Колесник 
Ольга Алексеевна, Колесник Борис Васи-
льевич, Кузовкина Татьяна Александровна. 

Повідомлення про оприлюднення 
проєктів документів державного планування: «Генеральний план та план зонуван-
ня с. Балівка Дніпровського району Дніпропетровської області» та «Генеральний 

план та план зонування с. Партизанське Дніпровського району Дніпропетровської 
області», звітів про стратегічну екологічну оцінку та початок процедури розгляду 

і врахування пропозицій громадськості

Проєкти документа державного планування: «Генеральний план та план зонування 
с. Балівка Дніпровського району, Дніпропетровської області» та «Генеральний план 
та план зонування с. Партизанське Дніпровського району, Дніпропетровської області» 
розроблені з метою визначення принципового розвитку, планування, забудови й іншого 
використання територій населених пунктів та розробляються і затверджуються в інте-
ресах територіальної громади с. Балівки та с. Партизанське з урахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів. 

Розробник - ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС».
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного плануван-

ня - Слобожанська селищна рада Дніпровського  району Дніпропетровської області.
Громадське обговорення починається з 22 жовтня 2021 року і триває до 22 листопада 

2021 року.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» гро-

мадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до 
проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцін-
ку. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться: 
За адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Партизанске, 

вул. Центральна, 7 - 24 листопада 2021 року о 13.00. 
За адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Цент-

ральна, 47 - 24 листопада 2021 року о 16.00. 
Ознайомитись із проєктами «Генеральний план та план зонування с. Балівка 

Дніпровського району, Дніпропетровської області» та «Генеральний план та план зону-
вання с. Партизанське Дніпровського району, Дніпропетровської області» та звітами про 
стратегічну екологічну оцінку можна у відділі з питань будівництва, містобудування, 
архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради, за адресою: 
52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Василя 
Сухомлинського, буд. 56-Б, тел: (056) 719-91-52.

Проєкти документів державного планування, звіти про стратегічну екологічну оцінку 
та повідомлення про оприлюднення доступні на офіційному сайті: www.slobozhanska-
gromada.gov.ua у розділі: Новини.

Зауваження та пропозицій подаються до Слобожанської селищної ради у пись-
мовій формі за адресою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт 
Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 56-Б або на електронну адресу: 
vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua.

Відповідальними за розгляд пропозицій громадськості є начальник відділу з питань 
будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської 
селищної ради - Плющій Н.С.

Головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації видано розпорядження від 11 жовтня 2021 року №Р-844/0/3-21 «Про 
внесення змін до розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 15 травня 2000 року №163-р», яке 
зареєстроване в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 13 жовтня 2021 року за №167/457. 

З повним текстом розпорядження можна ознайомитись на офіційному вебсайті облдержадміністрації.
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