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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 
 ТОВАРИСТ ВО З О БМЕЖЕНОЮ ВІДП ОВ ІД АЛЬНІСТЮ «ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО»  

 код ЄДРПОУ 43003413 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
1. Інформація про суб’єкта господарювання. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО», юридична 

адреса: 49019, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників, будинок 
54, контактний номер телефону (+380) 68 819 41 56. 

(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємства 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 
Планована діяльність, її характеристика. 
Планована діяльність полягає у виробництві феросплавів, чавуну та сталі дослідно-

промисловим агрегатом електродугового наплавлення металовмісних матеріалів в тиглях. Агрегат є 
дослідно-промисловим зразком, призначеним для утилізації дрібно фракційних металовмісних 
матеріалів шляхом дугового наплавлення в тиглі між двома плавкими електродами з отриманням 
монолітних чушок. 

Складається з наступних основних складальних вузлів: 
• Опорні металоконструкції з драбинами і майданчиками; 
• Бункер для шихти (4 шт.); 
• Віброживильники для завантаження шихти в тигель (4 шт.); 
• Тигель (дві пари - в одному тиглі наплавка, в іншому вивантаження продукту і підготовка до 

наплавленні); 
• Вузол переміщення електродів (4 шт.); 
• Привід переміщення електродів (2 шт., Один на два вузла); 
• Зварювальний випрямляч (2 шт., Один на пару тиглів); 
• Ввідно-розподільний пристрій з розподільними щитами, шафами і пультом управління; 
• Система витяжної вентиляції. 
Технічна альтернатива 1. Використання дослідно-промислового зразку наплавлювального 

агрегату Р4623.01.00 Б ПС. 
Технічна альтернатива 2.  
Використання дугової сталеплавильної печі. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Частина цеху складу комплектуючих виробів, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. 

Ударників, 54 загальною площею 936 м2. Кадастровий номер ділянки: 1210100000:08:792:0004. Договір 
оренди приміщення №126/8-19 від 01.07.2019р. 



 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
У зв’язку з наявним договором оренди приміщення №126/8-19 за адресою: м. Дніпро, вул. 

Ударників, 54 (кадастровий номер ділянки: 1210100000:08:792:0004) територіальна альтернатива не 
розглядається. Планована діяльність буде проводитися без потреби відведення додаткових площ.  

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 
Реалізація проекту дасть можливість забезпечення додаткових робочих місць та виділення 

металу з металовмісних матеріалів для повторного використання. 
Планована діяльність сприятиме: 
- зменшенню кількості відходів металургійного виробництва; 
- отримання напівфабрикатів металів (в злитках); 
- надходженню коштів до бюджету України; 
- створенню нових робочих місць; 
- розвитку інфраструктури району. 
5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). 
Існуюча будівля є виробничим будинком і за призначенням по технічному паспорту є складом 

для комплектуючих виробів Літ. «Ш-1», яка знаходиться за адресою м.Дніпро, вул. Ударників, 54. 
Будівля є одноповерховою, висотою 10,5 м. Основне виробниче приміщення в будівлі має розміри 75м 
* 12м. Роботи з монтажу установки будуть проведені в межах геометричних площ орендованої існуючої 
будівлі. 

Відповідно до Публічної кадастрової карти України ділянка має цільове призначення для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості для обслуговування виробничих ділянок 

Агрегат є дослідно-промисловим зразком, призначеним для утилізації дрібно фракційних 
металовмісних матеріалів шляхом дугового наплавлення в тиглі між двома не плавкими електродами з 
отриманням монолітних чушок. Фракція утилізованого матеріалу 0-5 ... 10 мм. Готовий продукт - 
монолітні чушки близькі до циліндричної формі (висота 600 мм, діаметр 200-300 мм). Підприємство 
планує випускати 240 т/рік готової продукції. 

Продуктивність по готовому продукту 2 кг/хв (по 1 кг / хв з кожної пари тиглів). Струм 
наплавлення 1600-2500 А. Напруга дуги 40-50 В. Електроди графітові. 

Експлуатація агрегату виконується двома працівниками: оператором і помічником оператора. 
Планований режим роботи – 8 годин при 5-денному робочому тижні.  

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1: 
- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі населених пунктів; 
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі санітарно-захисної зони; 
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового 

зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарно- 
гігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України; 

- протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 
щодо технічної альтернативи 2  
- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі населених пунктів; 
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі санітарно-захисної зони; 
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового 

зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарно- 
гігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України; 

- протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 
щодо територіальних альтернативи 1 
- містобудівні умови та обмеження; 
- дотримання нормативної санітарно-захисної зони;  
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планової діяльності та поряд з нею; 
- використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих на правах оренди в 

відповідності з вимогами чинного законодавства. 
щодо територіальних альтернативи 2  



- дивитися пункт 3. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1: 
Будівля, в якій буде проводитися планована діяльність, існуюча.  
щодо технічної альтернативи 2 – аналогічно альтернативі 1. 
щодо територіальних альтернативи 1 - підключення до існуючих мереж водопостачання, 
каналізації, електропостачання. 
щодо територіальних альтернативи 2 – дивитися пункт 3. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1: 
Джерелами забруднення атмосферного повітря під час будівництва будуть зварювальні та 

фарбувальні роботи.  До основних шкідливих факторів належать шум, утворення відходів, вібрація, 
оксид вуглецю, оксид марганцю і запиленість. Пил являє собою аерозоль.  

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: 
вплив на повітряне середовище, мінімальне шумове навантаження, утворення відходів. 

щодо технічної альтернативи 2: 
Високий місцевий перегрів під електродами; труднощі перемішування і усереднення 

хімічного складу сталі; значна кількість продуктів горіння і шуму під час роботи, утворення відходів. 
щодо територіальних альтернативи 1 
Шумове забруднення, вібраційний вплив та викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в межах санітарно-захисної зони 
щодо територіальних альтернативи 2 
дивитися пункт 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”) 

Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ст.3 ч.3 п.5 
абзац 2 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) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, 
шумового впливу, ґрунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне 
середовище під час експлуатації установки. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів 
на довкілля та підвищення екологічного благополуччя. 

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 зауваження 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 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля») 

що видається 

 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого 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 
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