
Розкриття інформації та консультації із зацікавленими сторонами за 2017-

2021 роки 

№ 
  
  
  

Тип 
розголошеної 
інформації 
(усно, 
брошура, 
звіт, об’ява, 
інше) 

Місце та дата 
проведення 
(починаючи з 
найбільш 
раннього) 

Зацікавлені 
сторони 

Основні 
питання/проблеми 
що 
розголошувались 

Відповідь 
компанії 

1 Повідомлення 
про плановану 
діяльність, яка 
підлягає оцінці 
впливу на 
довкілля 

11.03.2019  
 Сайт Мін 
природи  реєстр 
ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
будівництво 
птахоферми 
Катеринівка 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

2 Об’ява у газеті 
«Вісті 
Придніпров’я» 
№ 18 (2017) 

12.03.2019 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
будівництво 
птахоферми 
Катеринівка 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

3 Об’ява у газеті 
«Дніпр 
вечірній» № 19 
(13368) 

12.03.2019 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
будівництво 
птахоферми 
Катеринівка 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

4 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

13.03.2019  
Нікопольська 
районна рада  

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
будівництво 
птахоферми  
Катеринівка  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

5 Зауваження до 

наданого 

повідомлення 

про плановану 

діяльність 

№ 25/03/2019 від 

26.08.2019  

Громадське 

формування з 

охорони 

громадського 

порядку 

«Екологічний 

патруль»  

Інформування про 

будівництво 

птахоферми 

Катеринівка 

Враховані в 

звіте з ОВД 

6 Звіт з ОВД 13.05.2019  
Сайт Мін 
природи  реєстр 
ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
будівництво 
птахоферми 
Катеринівка 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не  
надходило 

7 Об’ява у газеті 
«Вісті 
Придніпров’я» 
№ 33 (2032) 

11.05.19 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
будівництво 
птахоферми 
Катеринівка 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

8 Об’ява у газеті 
«Дніпр 
вечірній» № 35 
(13384) 

14.05.19 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
будівництво 
птахоферми 
Катеринівка 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

9 Оголошення 
про початок 
громадського 

15.05.2019  
Сайт Мін 
природи  реєстр 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
будівництво 
птахоферми 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 



обговорення 
звіту оцінки 
впливу на 
довкілля  

ОВД, на 
інформаційних 
дошках   
Нікопольської 
районної ради, 
будинок культури 
с. Покровське  

Катеринівка Нікопольського 
району не 
надходило 

10 Висновок з 

оцінки впливу 

на довкілля  

24.06.2019  

Сайт Мін 

природи  реєстр 

ОВД 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

птахоферми 

Катеринівка 

 

11 Об’ява у газеті 

«Дніпр 

вечірній» № 74 

(13423)  

03.10.2019 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

птахоферми 

Катерінівка 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

12 Об’ява у газеті 

«Вісті 

Придніпров’я» 

№ 75-76 

(2074-2075)  

03.10.2019 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

птахоферми 

Катеринівка 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

13 Повідомлення 

про плановану 

діяльність, яка 

підлягає оцінці 

впливу на 

довкілля 

09.07.2019  

Сайт Мін 

природи  реєстр 

ОВД 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

14 Об’ява у газеті 

«Вісті 

Придніпров’я» 

№ 51 (2050) 

09.07.2019 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

15 Об’ява у газеті 

«Дніпр 

вечірній» № 50 

(13399) 

09.07.2019 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

16 Розміщення 

інформації на 

інформаційних 

дошках 

20.08.2019 

Будинок культури 

с. 

Першотравневе 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

17 Звіт з ОВД 27.08.2019 Мешканці 

Нікопольського 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 



району території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Нікопольського 

району не 

надходило 

18 Оголошення 

про початок 

громадського 

обговорення 

звіту оцінки 

впливу на 

довкілля  

27.08.2019  Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

19 Об’ява у газеті 

«Дніпр 

вечірній» № 64 

(13414) 

29.08.2019 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

20 Об’ява у газеті 

«Вести 

Придніпров’я» 

№ 65-66 

(2064-2065) 

29.08.2019 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

21 Громадське 

обговорення 

про планову 

діяльність 

26.09.2019 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

22 Висновок з 

оцінки впливу 

на довкілля  

22.10.2019  

Сайт Мін 

природи  реєстр 

ОВД 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

23 Звіт про 

громадське 

обговорення 

про планову 

діяльність 

22.10.2019  

Сайт Мін 

природи  реєстр 

ОВД 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

будівництво 

пташника № 136 на 

території 

птахоферми по вул. 

Нижня, 1 а, с. Західне 

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

24 Повідомлення 

про плановану 

діяльність, яка 

підлягає оцінці 

впливу на 

довкілля 

27.08.2019  

 Сайт Мін 

природи  реєстр 

ОВД 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

25 Об’ява у газеті 

Вісті 

Придніпров’я 

29.09.19 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 



№ 65-66 від 

29.09.19 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

району не 
надходило 

26 Об’ява у газеті 

Дніпр Вечірній 

№ 64  від 

29.09.19 

29.09.19 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

27 Зауваження до 
наданого 
повідомлення 
про плановану 
діяльність 

№ 12/09/19 від 
09.09.2019 

Громадське 

формування з 

охорони 

громадського 

порядку 

«Екологічний 

патруль»  

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці 

 Враховані в 

звіте з ОВД 

28 Звіт з ОВД 14.11.2019  

Сайт Мін 

природи  реєстр 

ОВД 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

29 Оголошення 

про початок 

громадського 

обговорення 

звіту оцінки 

впливу на 

довкілля  

14.11.2019  Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

30 Об’ява у газеті 

Днепр 

Вечерний № 

83  від 

14.11.19 

14.11.2019 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

31 Об’ява у газеті 

Весті 

Придніпров’я 

№ 87-88 від 

14.11.19 

14.11.19 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

32 

 

Розміщення 

інформації на 

інформаційних 

дошках 

15.11.2019  

Нікопольська 

Районна рада, 

Будинок культури 

с. 

Придніпровське 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

33 Лист про 

надання 

12.12.2019 

Дніпропетровська 

Стрєлкін Олег 

Олександрович 

Яка буде заробітна 

плата на об’єкті - 

 



інформації обл. м. Нікополь, 

вул. Шевченко, 

б.225 кв. 23 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці 

34 Об’ява у газеті 

«Південна 

Зоря» № 96-97 

від 21 

листопада 

21.11.19 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Повідомлення про 

наміри отримати 

дозвіл на викиді 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне повітря 

від  джерел викидів 

птахоферми 

«Катеринівка» 

 Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

35 Висновок з 

оцінки впливу 

на довкілля  

16.12.2019 

Сайт Мін 

природи  реєстр 

ОВД 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

36 Звіт про 

громадське 

обговорення 

про планову 

діяльність 

16.12.2020  

Сайт Мін 

природи  реєстр 

ОВД 

Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 

пропозицій з 

боку мешканців 

Нікопольського 

району не 

надходило 

37 Об’ява у газеті 

Дніпр Вечірній 

№ 5 від 

30.01.20 

30.01.2020 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

38 Об’ява у газеті 

Вісті 

Придніпров’я 

№ 6-7 від 

30.01.220 

30.01.2020 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

Реконструкція будівлі 

цеху забою та 

переробки м’яса 

птиці у комплекс 

забою та переробки 

м’яса птиці  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

39 Об’ява у газеті 

Південна Зоря 

№ 29-30 від 

09.04.2020 р. 

09.04.2020 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Повідомлення про 

нове будівництво 

бункерів проміжного 

зберігання 

комбікормів на 

території діючої 

птахоферми за  

адресою: 

Дніпропетровська 

обл.., Нікопольський 

р-н, с. Західне, вул.. 

Нижня. 1 а  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 
(лист 01-54-
1203/0/320-20 
від  
17.07.2020р.) 

40 Повідомлення 
про плановану 

17.06.2020 
 Сайт Мін 

Мешканці 
Нікопольського 

Інформування про 
Реконструкцію 

Зауваження та 
пропозиції від 



діяльність, яка 
підлягає оцінці 
впливу на 
довкілля 

природи  реєстр 
ОВД 

району існуючого комплексу 
під птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню курчат-
бройлерів з 
будівництвом  нових 
будівель та споруд 

громадськості 
оприлюднені на 
сайті Мин 
природі реєстр 
ОВД 

41 Об’ява у газеті 
«Наше місто» 
№25/1(4072/1) 

18.06.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкцію 
існуючого комплексу 
під птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню курчат-
бройлерів з 
будівництвом  нових 
будівель та споруд 

Зауваження та 
пропозиції від 
громадськості 
оприлюднені на 
сайті Мин 
природі реєстр 
ОВД 

42 Об’ява у газеті 
«Вісті 
Придніпров’я» 
№ 46-47(3045-
3046) 

18.06.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкцію 
існуючого комплексу 
під птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню курчат-
бройлерів з 
будівництвом  нових 
будівель та споруд 

Зауваження та 
пропозиції від 
громадськості 
оприлюднені на 
сайті Мин 
природі реєстр 
ОВД 

43 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

19.06.2020 
Нікопольська 
районна рада  

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкцію 
існуючого комплексу 
під птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню курчат-
бройлерів з 
будівництвом  нових 
будівель та споруд 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

44 Повідомлення 
про плановану 
діяльність, яка 
підлягає оцінці 
впливу на 
довкілля 

24.06.2020 
 Сайт Мін 
природи  реєстр 
ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
на території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

Зауваження та 
пропозиції від 
громадськості 
оприлюднені на 
сайті Мин 
природі реєстр 
ОВД 

45 Об’ява у газеті 
«Вісті 
Придніпров’я» 
від 25.06.20 р 
№ 48-49 
(3047-3048) 

25.06.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
на території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської  

Зауваження та 
пропозиції від 
громадськості 
оприлюднені на 
сайті Мин 
природі реєстр 
ОВД 



46 Об’ява у газеті 
«Дніпр 
вечірній» від 
25.06.20 р. № 
26 (13464)  

25.06.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
на території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської  

Зауваження та 
пропозиції від 
громадськості 
оприлюднені на 
сайті Мин 
природі реєстр 
ОВД 

47 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

Нікопольська 
районна рада  

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
на території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської  

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

48 Об’ява у газеті 
Південна Зоря 
від 
09.07.2020р. 
№ 55-56 

09.07.2020 Мешканці 

Нікопольського 

району 

Інформування про 

екологічні наміри 

провадження 

діяльності з 

реконструкції 

комплексу будівель і 

споруд 

комбікормового 

заводу з 

будівництвом нових 

споруд для 

транспортування та 

зберігання сої на 

території 

Червоногригорівської 

селищної ради (за 

межами населеного 

пункту) 

Нікопольського 

району 

Дніпропетровської 

області 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило ( 
лист № 01-54-
1317/0/320-20 
від 10.08.2020) 

49 Зауваження до 
наданого 
повідомлення 
про плановану 
діяльність 

№ 42/06/20 від 
25.06.2020 

Громадське 
формування з 
охорони 
громадського 
порядку 
«Екологічний 
патруль»  

Інформування про 
Реконструкцію 
існуючого комплексу 
під птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом  нових 
будівель та споруд 

 Враховані в 
звіті з ОВД 



50 Зауваження до 
наданого 
повідомлення 
про плановану 
діяльність 

№ 1407/1 від 
14.07.2020 

Національної 
асоціації 
адвокатів 
України 
«Екобезпека 
Адвокатське 
об’єднання 

Інформування про 
Реконструкцію 
існуючого комплексу 
під птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом  нових 
будівель та споруд 

 Враховані в 
звіті з ОВД 

51 Зауваження до 
наданого 
повідомлення 
про плановану 
діяльність 

№ 29/06/20 від 
24.06.2020 

Громадське 
формування з 
охорони 
громадського 
порядку 
«Екологічний 
патруль»  

Інформування про 
екологічні наміри 
провадження 
діяльності з 
реконструкції 
комплексу будівель і 
споруд 
комбікормового 
заводу з 
будівництвом нових 
споруд для 
транспортування та 
зберігання сої на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради (за 
межами населеного 
пункту) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Враховані в 
звіті з ОВД 

52 Об’ява у газеті 
Південна Зоря 
від 
23.07.2020р. 
№ 59-60 

23.07.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
екологічні наслідки 
провадження 
діяльності з 
реконструкції 
комплексу будівель і 
споруд 
комбікормового 
заводу з 
будівництвом нових 
споруд для 
транспортування та 
зберігання сої на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради (за 
межами населеного 
пункту) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку 
мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

53 Об’ява у газеті 
Південна Зоря 

06.08.2020 Мешканці 
Нікопольського 

Інформування  про 
екологічні наміри 

Зауважень та 
пропозицій з 



від 
06.08.2020р. 
№63-64 

району провадження 
діяльності 
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул.. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області» 

боку 
мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 

54 Об’ява у газеті 
«Вісті 
Придніпров’я» 
від 27.08.20 р 
№ 66-67 
(3065-3066) 

27.08.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про  
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області» 

 

55 Об’ява у газеті 
«Днепр 
вечерний» від 
27.08.20 р № 
35 (13473) 

27.08.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про  
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області» 

 

56 Звіт з ОВД 31.08.2020  
Сайт Мин 
природи реєстр 
ОВД 
  

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про  
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 

 



по вул. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області» 

57 Оголошення 
про початок 
громадського 
обговорення 
звіту з ОВД 

31.08.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про  
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області» 

 

58 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

Нікопольська 
районна рада 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування  про 
екологічні наміри 
провадження 
діяльності 
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області» 

 

59 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

03.09.2020  
Нікопольська 
Районна рада, 
Будинок 
культури с. 
Південне 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування  про 
екологічні наміри 
провадження 
діяльності 
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 

 



Дніпропетровської 
області» 

60 Об’ява у газеті 
Південна Зоря 
від 3 вересня 
2020 р. № 71-
72 (81122) 

3.09.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
екологічні наслідки 
провадження 
діяльності 
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню курчат 
–бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул.Шевченка, 17 
в с. Південне 
нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області 

 

61 Об’ява у газеті 
Репортер від 
17.09.2020 №  
54 

17.09.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
намір отримати 
дозвіл на викиди 
забруднюючих 
речовин в 
атмосферне повітря 
для 
проммайданчика, 
розташованого за 
адресою м. Нікополь, 
вул.. 
Електрометалургів , 
302 

 

62 Об’ява у газеті 
Днепр 
Вечерний від 
24.09.20 № 39 
(13477 

24.09.20 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

63 Об’ява у газеті 
Вести 
Приднипров’я 
від 24.09.20 № 
74-75 (3073-
3074) 

24.09.20 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 

 



території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

64 Об’ява у газеті 
Днепр 
Вечерний від 
01.10.2020 № 
40 (3073-3074) 

01.10.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

65 Об’ява у газеті 
Вести 
Приднипров’я 
01.10.20 № 76-
77 (3075-3076) 

01.10.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

66 Об’ява у газеті 
Наше місто  № 
44/1 (4091/1) 
від 29.10.20 

29.10.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 

 



Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

67 Об’ява у газеті 
Вісти 
Придніпров’я 
від 29.10.20 № 
83-84 (3082-
3083) 

29.10.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

68 Повідомлення 
про плановану 
діяльність, яка 
підлягає оцінці 
впливу на 
довкілля 

03.11.2020 
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

69 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

Нікопольська 
районна рада, 
Прідніпровська 
селищна рада 
05.11.2020 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

70 Висновок  з 
ОВД 
птахоферма 
«Південна» 

13.11.2020  
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про  
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 

 



«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області» 

71 Звіт про 
громадське 
обговорення 

13.11.2020  
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про  
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під  птахоферму 
«південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул. Шевченка, 17 
в с. Південне 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області» 

 

72 Об’ява в газеті 
Південна зоря 
№ 93-94 

19.11.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформуванння про 
получення Висновку 
з оцінки впливу на 
довкілля планованої 
діяльності 
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під птахоферму 
«Південна» по 
вирощуванню 
курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул.. Шевченко, 17 
в с. Південне 
нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області 

 

73 Об’ява в газеті 
Вісти 
Прідніпров’я 

19.11.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформуванння про 
получення Висновку 
з оцінки впливу на 
довкілля планованої 
діяльності 
«реконструкція 
існуючого комплексу 
під птахоферму 
«Південна» по 
вирощуванню 

 



курчат-бройлерів з 
будівництвом нових 
будівель та споруд 
по вул.. Шевченко, 17 
в с. Південне 
нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області 

74 Об’ява у газеті 
Наше місто  № 
50/1 (4097/1) 
від 10.12.20 

10.12.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

75 Об’ява у газеті 
Вісти 
Придніпров’я 
від 10.12.20 № 
95-96 (3094-
3095) 

10.12.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

76 Звіт з ОВД 16.12.2020  
Сайт Мин 
природи реєстр 
ОВД 
  

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 
надходило 



області, за межами 
населеного пункту 

77 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

Нікопольська 
районна рада, 
Прідніпровська 
селищна рада 
16.12.2020 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

78 Розміщення 
іншої 
інформації 

22.12.2020  
Сайт Мин 
природи реєстр 
ОВД 
  

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

79 Об’ява у газеті 
Наше місто  № 
51/1 (4098/1) 
від 17.12.20 

17.12.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

 

80 Об’ява у газеті 
Вісти 
Придніпров’я 
від 10.12.20 № 
95-96 (3094-
3095) 

10.12.2020 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 

 



будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

81 Повідомлення 
про плановану 
діяльність, яка 
підлягає оцінці 
впливу на 
довкілля 

22.12.2020 
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

 

82 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

Нікопольська 
районна рада, 
Приміська 
селищна рада 
22.12.2020 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

 

83 Зауваження до 
наданого 
повідомлення 
про плановану 
діяльність 

№ 23/01/21 від 
20.01.2021 

Громадське 
формування з 
охорони 
громадського 
порядку 
«Екологічний 
патруль»  

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

Враховані в 
звіті з ОВД 

84 Висновок з 04.03.2021 р Мешканці Інформування про  



ОВД Реєстр ОВД Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

85 Об’ява у газеті 
Південна зоря 
№6-7 (81163) 
від 04.02.2021 
р 

04.02.2021 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Заява про наміри 
щодо реконструкції 
будівлі очистки  
стічних вод у 
комплекс будівель та 
споруд очистки 
стічних вод зі 
збільшенням 
продуктивності до 
3600 м3/ добу на  
території 
Червоногригорівської 
селищної ради (за 
межами населенного 
пункту) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області. 

 

86 Звіт про 
громадське 
обговорення 

04.03.2021 р 
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Інформування про 
Реконструкція 
комплексу будівель 
та споруд ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
території 
Червоногригорівської 
селищної ради 
(Придніпровської 
сільської ради) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області, за межами 
населеного пункту 

 

87 Об’ява у газеті 
Південна зоря 
№ 14-15 
(81171) від 
04.03.2021 р 

04.03.2021 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Заява про екологічні 
наслідки щодо 
реконструкції будівлі 
очистки  стічних вод 
у комплекс будівель 

Зауважень та 
пропозицій з 
боку мешканців 
Нікопольського 
району не 



та споруд очистки 
стічних вод зі 
збільшенням 
продуктивності до 
3600 м3/ добу на  
території 
Червоногригорівської 
селищної ради (за 
межами населенного 
пункту) 
Нікопольського 
району 
Дніпропетровської 
області. 

надходило 

88 Об’ява у газеті 
Днепр 
Вечерний № 
12 (13503) від 
25.03.2021р. 

25.03.2021 р Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

 

89 Об’ява у газеті 
Вісти 
Придніпров’я 
від 25.03.2021 
р № 11 (4012) 

25.03.2021 р. Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

 
 

90 Розміщення 
інформації на 
інформаційних 
дошках 

Нікопольська 
районна рада, 
Приміська 
селищна рада 
30.03.2021 р. 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 

 



Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

91 Оголошення 
про початок 
громадського 
обговорення 

01.04.2021 
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

 

92 Звіт з ОВД 01.04.2021 
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

 

93 Об’ява у газеті 
Південна зоря 
№ 22-23 
(81179) від 
01.04.2021 р 

01.04.2021 Мешканці 
Нікопольського 
району 

Заява про наміри 
нового будівництва  
бункерів проміжного 
зберігання 
комбікормів на 
території діючої 
птахоферми за 
адресою: 
Дніпропетровська 
обл., Нікопольський 
район, с. 
першотравневе, вул. 
Центральна, 22. 

 

94 Висновок з 
ОВД 

17.06.2021 р 
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 

 



за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

95 Оголошення 
про початок 
громадського 
обговорення 

17.06.2021 р 
Реєстр ОВД 

Мешканці 
Нікопольського 
району 

Реконструкція 
комплексу під 
птахоферму 
«Теплична» з 
вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з 
будівництвом нових 
будівель та споруд, 
за адресою: по вул. 
Центральна, 74, с. 
Приміське, 
Нікопольського 
району, 
Дніпропетровської 
області. 

 

 

 

 
 

 


