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20206155940 

(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 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КИ.МОД» 

код згідно з ЄДРПОУ 39029760 
(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  

 мають відмітку у паспорті) 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання  
 

50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Старовокзальна, 16 

тел. 067 997 48 39 

(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 

Метою планованої діяльності є будівництво річкового терміналу по прийманню, 

зберіганню та відвантаженню сипучих матеріалів і виробів, який розташовується на 

території існуючого комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська 

область, м. Кам’янське, вул. Широка 353-А.  

Технічна альтернатива 1 

Передбачається виконання робіт з будівництва річкового терміналу, який 

розташований на території існуючого комплексу будівель та споруд за адресою: 

                                         
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Широка 353-А. Термінал призначений 

для приймання, зберігання та відвантаження сипучих матеріалів і виробів  

До складу річкового терміналу входять: 

Перша черга будівництва: 

- металеві ємнісні споруди для зберігання сипучих з наступними параметрами:               

∅ - 20 м, Н – 23,4 м, V – 6250 м
3
 - у кількості 4-х штук; 

- металеві ємнісні споруди для зберігання сипучих з наступними параметрами:               

∅ - 6,4 м, Н – 20,2 м, V – 514 м
3
 - у кількості 2-х штук; 

- норійна вежа з  бункерними вагами та сепараторною машиною БСХ-200 - у 

кількості 2-х штук; 

- комплекс авто розвантаження у кількості 2-х штук; 

- технологічна естакада для завантаження водного транспорту, пропускною 

здатністю 500 т/год; 

- адміністративно-господарська будівля; 

- автомобільні ваги стаціонарні, в/п – 80 т у кількості 2-х штук;   

- операторська габаритами в плані 4,1х8.8 м; 

- проїзд у бетонному виконанні для забезпечення руху автотранспорту в межах 

терміналу площею 3100 м
2
; 

- підпірна стіна; 

- завальна яма з над’ямною металевою каркасною будівлею для розвантаження 

автомобільного транспорту об’ємом 150 м
3
 у кількості 2-х штук; 

- транспортне обладнання (норії, конвеєри). 

Друга черга будівництва: 

- металеві ємнісні споруди для зберігання сипучих з наступними параметрами:               

∅ - 22 м, Н – 21,42 м, V – 6382 м
3
 - у кількості 3-х штук; 

- металеві ємнісні споруди для зберігання сипучих з наступними параметрами:               

∅ - 19 м, Н – 21,42 м, V – 5512 м
3
; 

 

- металеві ємнісні споруди для зберігання сипучих з наступними параметрами:               

∅ - 11 м, Н – 31,87 м, V – 2123 м
3
 - у кількості 10-ти штук; 

- металеві ємнісні споруди для зберігання сипучих з наступними параметрами:               

∅ - 6,4 м, Н – 22,3 м, V – 628 м
3
 - у кількості 2-х штук; 

- норійна вежа зі сходами, висотою 40 м; 

- норійна вежа зі сходами, висотою 30 м;   

- транспортне обладнання (норії, конвеєри); 

- компресорна; 

- електрощитова; 

- комплекс авторозвантаження; 

- технологічна естакада для завантаження водного транспорту, пропускною 

здатністю 500 т/год; 

- проїзд у бетонному виконанні для забезпечення руху автотранспорту в межах 

терміналу площею 7641 м
2
. 

Потужність річкового терміналу по прийманню, зберіганню та відвантаженню 

сипучих матеріалів органічного та неорганічного походження становить 73172 т/рік. 

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 30 місць. 

Розрахунковий період роботи терміналу становить: 

 - приймання та зберігання сипучих матеріалів і виробів - 365 днів на рік 

 - відвантаження сипучих матеріалів і виробів – період навігації (березень – 

листопад). 

Режим роботи – трьохзмінний. 

Технічна альтернатива 2 

Розглядається технологія переміщення товарної сировини сипучої консистенції з 

використанням транспортних засобів на пневмоколісному ходу з бензиновим та 



дизельним двигуном. Дана технологічна альтернатива має технічні складності 

реалізації спорудження транспортної естакади, необхідної для забезпечення сполучення 

між ємностями для зберігання сипучих та річковим транспортним засобом, як пунктом 

завантаження сировини. Вказана технологія дозволить знизити загальну вартість 

обладнання і будівельних робіт, але збільшить навантаження на екологічну складову, 

оскільки при роботі ДВЗ до атмосферного повітря будуть потрапляти важкі метали та 

забруднюючі речовини, що мають канцерогенну дію. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Будівництво річкового терміналу передбачається на території існуючого 

комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, 

вул. Широка 353-А  на земельный ділянці, кадастровий номер 1210400000:03:035:0271, 

що перебуває у користуванні ТОВ «КИ.МОД» згідно договору оренди землі № 13013 

від  05.01.2015 року  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Не розглядається, в зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та в 

межах існуючої земельної ділянки, кадастровий номер 1210400000:03:035:0271, що 

перебуває у користуванні ТОВ «КИ.МОД» згідно договору оренди землі № 13013 від                  

05.01.2015 року  

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічний вплив очікується позитивний, в зв’язку з наданням послуг  

по прийманню, зберіганню та відвантаженню сипучих матеріалів органічного та 

неорганічного походження, створенням додаткових робочих місць, збільшенням 

надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток інфраструктури міста при 

дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

ТОВ «КИ.МОД» спеціалізується на наданні послуг по прийманню, зберіганню та 

відвантаженню сипучих матеріалів органічного та неорганічного походження.  

Земельна ділянка (кадастровий номер 1210400000:03:035:0271), що 

використовується для будівництва річкового терміналу, знаходиться на території 

площею 12,1283 га за адресою вул. Широка, 353А, м. Кам’янське, Дніпропетровська 

обл. та згідно договору оренди землі № 13013 від 05.01.2015 року перебуває у 

користуванні ТОВ «КИ.МОД» 

Основні техніко-економічні показники по генплану: 

- площа ділянки – 12,1283 га; 

- площа існуючої забудови – 2091.71 м²; 

- площа проектної забудови (І-ша черга) – 2428 м²; 

- площа проектної забудови (ІІ-га черга) – 3875 м²; 

- площа твердих покриттів (І-ша черга) – 3100 м²; 

- площа твердих покриттів (ІІ-га черга) – 7641 м²; 

- площа озеленення ( ІІ-га черга) – 7000 м² 

Потужність річкового терміналу по прийманню, зберіганню та відвантаженню 

сипучих матеріалів органічного та неорганічного походження становить 73172 т/рік. 

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 30 місць. 

Розрахунковий період роботи терміналу становить: 

 - приймання та зберігання сипучих матеріалів і виробів - 365 днів на рік 

 - відвантаження сипучих матеріалів і виробів – період навігації (березень – 



листопад). 

Режим роботи – трьохзмінний. 

Сипучі матеріали доставляються на підприємство спеціалізованим транспортом, 

який належить відправнику. 

Вивантаження сипучих матеріалів з автотранспорту відправника здійснюється на 

території комплексів авторозвантаження у завальні ями (об’ємом 150 м
3
 у кількості 2-х 

штук).  У подальшому сипучі матеріали за допомогою ланцюгових транспортерів 

закритого типу (металічний короб перерізом 1500х380 мм) та вертикальних 

транспортерів закритого типу - «норії» (∅ - 0,38 м) переміщуються у металеві ємнісні 

споруди для зберігання сипучих (∅ - 20 м, Н – 23,4 м, V – 6250 м
3
 - у кількості 4-х штук; 

∅ - 6,4 м, Н – 20,2 м, V – 514 м
3
 - у кількості 2-х штук; ∅ - 22 м, Н – 21,42 м, V – 6382 м

3
 

- у кількості 3-х штук; ∅ - 19 м, Н – 21,42 м, V – 5512 м
3
;  ∅ - 11 м, Н – 31,87 м, V – 2123 

м
3
 - у кількості 10-ти штук; ∅ - 6,4 м, Н – 22,3 м, V – 628 м

3
 - у кількості 2-х штук). У 

разі необхідності, доопрацювання сипучих матеріалів здійснюється методом 

доочищення через сита за допомогою сепараторної машина БСХ-200. 

За технологічним регламентом доопрацювання сипучих матеріалів методом 

доочищення складає не більше 10 % проектного обсягу сипучих матеріалів, що 

потрапляє на перевалку протягом року. 

Після подачі самохідного теплоходу або баржі на причальну стінку терміналу, 

відвантаження сипучих матеріалів здійснюється наступним чином: вмикаються 

конвеєри відповідного складу, по ним сипучі матеріали подаються на вертикальний 

конвеєр - «норії» (∅ - 0,38 м), далі сипучі матеріали потрапляють на бункерні ваги та, 

після зважування, конвеєрами закритого типу подається до «самопливу» на баржу. 

Норма завантаження водного транспорту становить 1000 т/доба. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

- санітарно-епідеміологічні – рівень акустичного та шумового забруднення не 

повинен перевищувати граничнодопустимий; 

- по забрудненню атмосферного повітря – рівень забруднення атмосферного 

повітря не повинен перевищувати граничнодопустимих рівнів; 

- по забрудненню водного середовища та ґрунтів – відсутність впливу. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічної альтернативи 1. 
 

щодо територіальної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються                    

згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих              

рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на 

межі СЗЗ, поводження з відходами, містобудівною, інженерно транспортною та 

промисловою структурою  тощо.   

щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічно п. 3. 
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Під час будівництва річкового терміналу на території існуючого                    

комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, 

вул. Широка 353-А необхідність виконання робіт з перебудови підземних та наземних 

мереж, знесення і демонтажу будівель, зняття родючого шару відсутня.  



Виконати інженерно-геологічні, інженерно-геодезичні та інші вишукування 

відповідно до чинного законодавства.  

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

- використання земельних площ в межах земельних ділянок, що надані в постійне  

та тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства; 

- дотримання  санітарних нормативів на межі СЗЗ 

- збереження існуючої транспортної інфраструктури. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічно п. 3. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Можливі впливи планованої діяльності на: 

Атмосферне повітря:  викиди забруднюючих речовин під час навантажувально-

розвантажувальних робіт, зберігання та очищення сипучих матеріалів.  

Водне середовище: передбачається використання води на господарсько-побутові 

та виробничі потреби. Відведення стоків від проектованого об’єкту передбачено в 

зовнішню каналізаційну мережу. Скидання стічних вод у відкриті водойми відсутнє. 

Природно-заповідний фонд: річковий термінал ТОВ «КИ.МОД», що 

розташовується за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Широка 

353-А на морехідній ділянці р. Дніпро не займає земель природнозаповідного фонду 

України. 

Рослинний і тваринний світ: прямі загрози, які можуть сприяти порушенням 

рослинного покриву – мінімальні або відсутні. Річковий термінал ТОВ «КИ.МОД» 

знаходиться на землях несільськогосподарського призначення, лісових насаджень 

немає. Вплив на тваринний світ – опосередкований за рахунок викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 

Соціальне середовище: планована діяльність здійснює вагомий внесок у 

регіональну економіку та економіку України. 

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 

порушення навколишнього техногенного середовища. Пам’ятки архітектури, історії, 

культури, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу 

об’єкту відсутні. 

Геологічне середовище: потенційний вплив під час технологічних операцій по 

прийманню, зберіганню та відвантаженню сипучих матеріалів органічного та 

неорганічного походження на геологічне середовище – допустимий. 

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: вплив на ґрунти у процесі виробничої 

діяльності об’єкта – мінімальний і може стати помітним у разі порушення нормального 

режиму експлуатації. Можливим джерелом забруднення можуть бути паливно-

мастильні матеріали, технічні рідини, відходи, розміщені у необладнаних для цього 

місцях. Мінімізація ризиків досягається шляхом забезпечення на підприємстві 

безпечного поводження з відходами та нормального режиму експлуатації обладнання. 

Річковий термінал ТОВ «КИ.МОД» не займає земель природоохоронного 

значення.  

Відходи: процеси утворення та поводження з відходами регулюються вимогами 

Закону України «Про відходи». Кількісний та якісний склад відходів визначається 

відповідно до діючих нормативних документів.  

 

 



Можливий тимчасовий вплив на довкілля при проведенні будівельно-монтажних 

робіт: 

- від працюючого автотранспорту, зварювальних та фарбувальних робіт; 

- утворення побутових та будівельних відходів з подальшим розміщення                       

в місцях видалення відходів, передача, згідно укладеним договорам, організаціям,                    

які мають відповідну ліцензію.   

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

- дотримання містобудівні умови та обмеження; 

- дотримання розмір санітарно-захисної зони; 

- дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами 

щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічно п. 3. 

 

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 (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 

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

довкілля, відповідно до абзацу 5, пункту 10, частини 3 статті 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 

на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.  

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно вимогам 

Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі 

документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 

впливу на довкілля» (додаток 4). 

 

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 абзацом п’ятим цього пункту; 

- 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 такій 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 і 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. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 

уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 

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 реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

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

процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розміщені в 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 під час підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 

відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у 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. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде:  

 Дозвіл на виконання будівельних робіт,  

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України                

та Департаментом екології та природних ресурсів ОДА 
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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 екології та природних ресурсів Дніпровської обласної державної  

адміністрації , вул. Лабораторна, б. 69, м. Дніпро 

Відділ контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля 

ecology@adm.dp.gov.ua, (096) 512-94-24  
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 


