
 Додаток 2  
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на 

довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 
____________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного 

реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається  
суб’єктом господарювання) 

____________________________________ 
(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 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ"  
(ПРАТ "КРЦ") 

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  
код ЄДРПОУ – 00292923 

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 і мають відмітку у паспорті) 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання  
49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барикадна, будинок 15-А 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
тел.1: +380562387500; тел. 2: +380562387501;  

e-mail: office.ukraine@krcem.com  
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1. 
Планована діяльність, її характеристика. 
Реконструкція систем знепилювання вузлів перевантаження сировинних матеріалів 

з конвеєру № 76 на конвеєр № 49 та з конвеєру № 49 до бункеру живлення сировинних 
млинів №№ 1, 2, на Криворізькому заводі ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (ПрАТ 
«КРЦ») за адресою: вул. Акціонерна, 1 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50006.  

Будівництво систем знепилювання вузлів завантаження цементних млинів №№ 1, 2 
на Криворізькому заводі ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (ПрАТ «КРЦ») за 
адресою: вул. Акціонерна, 1 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50006.  

Реконструкція цементного млина на Криворізькому заводі ПрАТ "Кривий Ріг 
Цемент", вул. Акціонерна, 1 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50006.  

Реконструкція силосного складу цементу із встановленням додаткових цементних 
силосів об'ємом 2×1700 т Криворізького заводу ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", вул. 
Акціонерна, 1 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50006.  

Відновлення роботи існуючої залізничної колії, існуючих відкритих складів 
зберігання сипучих матеріалів, існуючої системи вентиляції вузла перевантаження з 
конвеєра № 26 на конвеєр № 22, та влаштування вертикальних транспортувальних 
рукавів для очищення галерей конвеєрів та іншого обладнання від сипучих матеріалів 
перед ремонтними роботами на Криворізькому заводі ПрАТ "Кривий Ріг Цемент". 

 
Планована діяльність передбачає: 
Для зниження техногенного впливу на навколишнє середовище в рамках виконання 

природоохоронних заходів, передбачених п. 1.117, 1.118 "Дніпропетровської обласної 
комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 

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



2016-2025 роки", запланована установка фільтрів у місцях транспортування сировинних 
матеріалів з конвеєра № 76 на конвеєр № 49, і з конвеєра № 49 в бункер, установка 
фільтра на шляху транспортування сировинних матеріалів у цементні млини №№ 1, 2 з 
планованим проектним сумарним зниженням викидів забруднюючих речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок на 4 т/рік. 

У зв'язку з потребами ринку на цемент високого ступеня подрібнення виникла 
необхідність розширення асортименту продукції Криворізького заводу ПрАТ "Кривий 
Ріг Цемент" шляхом реконструкції цементного млина  та реконструкції силосного складу 
цементу із встановленням додаткових цементних силосів об'ємом 2×1700 т для його 
окремого зберігання. 

Для оптимізації процесів транспортування сировини, палива та клінкеру виникає 
необхідність відновлення роботи існуючої залізничної колії і складів зберігання сипучих 
матеріалів. Для зменшення обсягів ремонтних робіт, що призводить до утворення  
відходів, планується відновлення існуючої системи вентиляції вузла перевантаження з 
конвеєра № 26 на конвеєр № 22.  

Передбачається влаштування транспортувальних рукавів для очищення галерей 
конвеєрів та іншого обладнання від сипучих матеріалів перед ремонтними роботами в 
кількості 12 од. 

 
Технічна альтернатива 1. 
Планується до встановлення на вузлах перевантаження сировинних матеріалів з 

конвеєру № 76 на конвеєр № 49 та з конвеєру № 49 до бункеру живлення сировинних 
млинів №№ 1, 2 рукавні фільтри сухого очищення IFJC 55/2-3375,  
2 од. 

Планується до встановлення на вузлах завантаження цементних млинів №№ 1, 2  
рукавні фільтри сухого очищення IFJC 40/1-3375, 2 од.  

Реконструкція цементного млина здійснюється додаванням обладнання, для роботи 
млина у замкненому циклі з метою отримання цементу високого ступеня подрібнення із 
встановленням сучасних рукавних фільтрів. Існуюче обладнання не демонтується і 
використовується як частина нового комплексу.  

Планується реконструкція силосного складу цементу із встановленням додаткових 
цементних силосів об'ємом 2×1700 т для окремого зберігання різних видів цементу. 
Цементні силоси заплановані до розташування поряд з 4-ма існуючими цементними 
силосами. Завантаження нових цементних силосів здійснюється від існуючої системи 
пневмотранспорту d=273 мм з встановленням двоходових перемикачів. Розвантаження 
цементу з проектованих силосів здійснюється в аерожолоб через дозуючий валок, що 
забезпечує герметичне перекриття потоку матеріалу і дозволяє подавати цемент з силосів 
до: існуючого посту відвантаження цементу в автомобільний транспорт; існуючого посту 
відвантаження цементу в залізничний транспорт; існуючої системи транспортування 
цементу аерожолобами в пакувальне відділення. Аспірація силосів передбачається в 
сучасних рукавних фільтрах. 

Відновлення роботи існуючих відкритих складів зберігання сипучих матеріалів 
передбачається розподілом та розташуванням сипучих матеріалів в пунктах їх 
використання з максимальною наближеністю до устаткування і обладнання та 
максимальною віддаленістю від найближчих житлових забудов, з метою зменшення 
шляхів перевезення даних матеріалів, мінімізації викидів в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, а також викидів від 
роботи двигунів внутрішнього згорання.     

Влаштування неорганізованого джерела викидів від існуючої системи вентиляції 
вузла перевантаження з конвеєра № 26 на конвеєр № 22.  

Передбачається влаштування транспортувальних рукавів для очищення галерей 
конвеєрів та іншого обладнання від сипучих матеріалів перед ремонтними роботами в 



кількості 12 од. з необхідними геометричними розмірами, що дозволяють 
відвантажувати сипучий матеріал безпосередньо в бункер і з влаштуванням гнучкого 
з'єднання з метою мінімізації утворення пилу при завантаженні. 

 
Технічна альтернатива 2.  
Планується до встановлення на вузлах перевантаження сировинних матеріалів з 

конвеєру № 76 на конвеєр № 49 та з конвеєру № 49 до бункеру живлення сировинних 
млинів №№ 1, 2 рукавні фільтри сухого очищення ФРІР BFF-I-M1-135,  
2 од.   

Планується до встановлення на завантаження цементних млинів №№ 1, 2  рукавні 
фільтри сухого очищення ФРІР BFF-I-M1-70, 2 од. 

Реконструкція цементного млина  здійснюється будівництвом валкової дробарки 
високого тиску, що встановлюється перед млином з обезпиленням вузлів 
перевантаження та сепаратора сучасними рукавними фільтрами. Існуюче обладнання не 
демонтується і використовується як частина нового комплексу. 

Планується реконструкція старого цементного силосу блоку цементних силосів 
(недіючий) об'ємом 5250 т для окремого зберігання 3400 т різних видів цементу. 
Завантаження планованого цементного силосу здійснюється влаштуванням окремої 
системи пневмотранспорту d=273 мм, L=510 м з встановленням системи 
пневмотранспорту. Розвантаження цементу з планованого цементного силосу 
здійснюється в аерожолоб через дозуючий валок, що забезпечує герметичне перекриття 
потоку матеріалу і дозволяє подавати цемент з силосу до: проектованого посту 
відвантаження цементу в автомобільний транспорт; проектованого посту відвантаження 
цементу в залізничний транспорт; проектованої системи транспортування цементу 
пневмотранспортом в пакувальне відділення. Аспірація силосу передбачається в  
сучасному рукавному фільтрі.  

Відновлення роботи існуючої залізничної колії, існуючих відкритих складів 
зберігання сипучих матеріалів, існуючої системи вентиляції вузла перевантаження з 
конвеєра № 26 на конвеєр № 22 не здійснюється, технологічний процес зберігання та 
переміщення сипучих матеріалів відбувається по існуючий на проммайданчику схемі.  

Передбачається вивантаження сипучого матеріалу в місці утворення вручну 
(очищення галерей конвеєрів та іншого обладнання від сипучих матеріалів перед 
ремонтними роботами), перенесення невеликими ємностями та завантаження їх в 
автотранспорт. Процес не автоматизований, супроводжується просипами та вимагає 
додаткових дій щодо їх ліквідації.     

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Територія заводу ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" – Дніпропетровська область,  

м. Кривий Ріг, вулиця Акціонерна, 1. 
Договір оренди земельної ділянки № 2017505 (Орендар ПрАТ    

«ХайдельбергЦемент Україна» (ПрАТ «КРЦ»)). 
Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої діяльності має 

кадастровий № 1211000000:03:538:0014.  
Тип власності: комунальна власність. Цільове призначення: 11.02 – для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Площа: 71.188 га. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Альтернатива 2 не розглядається, оскільки об'єкт планованої діяльність діючий, 

планована діяльність пов'язана з реконструкцією, що пов'язана безпосередньо з 
технічними лініями та обладнанням на території існуючого промислового майданчика.   

Договір оренди земельної ділянки № 2017505 (Орендар ПрАТ    
«ХайдельбергЦемент Україна» (ПрАТ «КРЦ»)). 



Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої діяльності має 
кадастровий № 1211000000:03:538:0014.  

Тип власності: комунальна власність. Цільове призначення: 11.02 – для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Площа: 71.188 га. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Результатом реалізації планованої діяльності буде: 
- зниження викидів забруднюючих речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок на 4 т/рік; 
- розширення асортименту продукції; 
- зменшення обсягів ремонтних робіт; 
- підвищення продуктивності обладнання;  
- прискорення очищення галерей та обладнання. 
Планована діяльність і в подальшому забезпечує збереження робочих місць для 

робітників підприємства та соціальний захист для них та їх сімей.  
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Криворізький цементний завод є одним з провідних виробників цементу в Україні. 

На заводі використовують сухий спосіб виробництва цементу. Завод оснащений 
обертовою піччю з циклонним теплообмінником і декарбонізатором, дозуючим блоком. 
Має 4 цементні млини відкритого циклу. 

Реалізація планованої діяльності передбачається без збільшення виробничої 
потужності заводу по виробництву клінкеру (931 тис. т/рік) та цементу (1150 тис. т/рік).  

Планована діяльність спрямована на поліпшення екологічного стану 
навколишнього середовища прилеглих до підприємства районів.   

Пил, що буде утворюватися при очищенні галерей конвеєрів та уловлюватися в 
проектованих фільтрах є цінним товарним продуктом, що передбачається повертати в 
технологічний процес. 

щодо технічної альтернативи 1: 
Для організації та оптимізації процесу очистки скидних газів систем знепилювання: 
- вузлів перевантаження сировинних матеріалів з конвеєру № 76 на конвеєр № 49 та 

з конвеєру № 49 до бункеру живлення сировинних млинів №№ 1, 2 передбачається 
встановлення ефективного пилоочисного обладнання - рукавні фільтри IFJC 55/2-3375,  
2 од.,  виробництва  "Intensiv-Filter", V=12000 м3/год., ефективністю очистки 99,8% і 
запиленістю на виході з фільтру не більше 30 мг/м3.    

- вузлів завантаження цементних млинів № 1 та № 2 передбачається встановлення 
ефективного пилоочисного обладнання - рукавні фільтри сухого очищення IFJC 40/1-
3375, 2 од.,  виробництва  "Intensiv-Filter", V=4800 м3/год., ефективністю очистки 99,8% 
і запиленістю на виході з фільтру не більше 30 мг/м3.    

В результаті реконструкції цементного млина, що здійснюється додаванням 
обладнання, призначеного для роботи млина у замкненому циклі  з метою отримання 
цементу високого ступеня подрібнення, підвищення економічних показників комплексу 
з обезпиленням вузлів перевантаження та сепаратора сучасними рукавними фільтрами, 
ефективністю очистки 99,8% і запиленістю на виході з фільтру не більше 30 мг/м3. 
Загальна максимальна продуктивність по цементу існуючого цементного млина 93  т/год, 
проектована продуктивність при впроваджені замкненого циклу складе 115 т/год.  

Проектом передбачається встановлення сепаратора, циклонного пило-
відділювача, елеватору та додаткового обладнання для знепилення, додаткового бункеру 
сировини – гіпсу. Це дасть можливість виробляти додаткові марки цементу, збільшити  
виробничу потужність млина,  та зменшити витрати енергії на  виробництво 1 т. цементу. 

В результаті запланованої реконструкції силосного складу цементу із 
встановленням додаткових цементних силосів об'ємом 2×1700 т для окремого зберігання 



різних видів цементу передбачається влаштування аспірації силосів – двох сучасних 
рукавних фільтрів продуктивністю 9000 м3/год., ефективністю очистки 99,99%.   

В результаті відновлення роботи існуючих відкритих складів зберігання сипучих 
матеріалів загальною площею 48728 м2, передбаченого розподілом та розташуванням 
сипучих матеріалів в пунктах їх використання в загальній кількості 480637,4 т/рік з 
максимальною наближеністю до устаткування і обладнання та максимальною 
віддаленістю від найближчих житлових забудов, зменшаться шляхи перевезення даних 
матеріалів, мінімізуються викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок, а також викиди від роботи двигунів внутрішнього 
згорання.   В результаті планованої діяльності не здійснюється збільшення річного обсягу 
сировини, клінкеру та палива, що споживає підприємство і відповідно розміщує на 
території промислового майданчика, здійснюється перерозподіл обсягів у зв’язку з 
нерівномірністю поставок та логістичної доцільності (зменшення обсягів перевантажень 
та перевезень).  

Влаштування неорганізованого джерела викидів від існуючої системи вентиляції 
вузла перевантаження з конвеєра № 26 на конвеєр № 22 не передбачає встановлення 
системи очистки у зв'язку з високою вологістю матеріалу (потужність конвеєрів складає 
300 т/год). 

Передбачається влаштування транспортувальних рукавів для очищення галерей 
конвеєрів та іншого обладнання від сипучих матеріалів перед ремонтними роботами в 
кількості 12 од., що дозволяють відвантажувати сипучий матеріал безпосередньо в 
бункер і з влаштуванням гнучкого з'єднання з метою мінімізації утворення пилу при 
завантаженні. 

щодо технічної альтернативи 2: 
Для організації та оптимізації процесу очистки скидних газів систем знепилювання: 
- вузлів перевантаження сировинних матеріалів з конвеєру № 76 на конвеєр № 49 та 

з конвеєру № 49 до бункеру живлення сировинних млинів №№ 1, 2 передбачається 
встановлення пилоочисного обладнання - рукавні фільтри сухого очищення ФРІР BFF-I-
M1-135, 2 од.,  виробництва  ТОВ "Фабрика рукавних фільтрів", V=12000 м3/год., 
ефективністю очистки 99,0% і запиленістю на виході з фільтру не більше 50 мг/м3;    

- вузлів завантаження цементних млинів № 1 та № 2 передбачається встановлення 
пилоочисного обладнання - рукавні фільтри сухого очищення ФРІР BFF-I-M1-70, 2 од.,  
виробництва  ТОВ "Фабрика рукавних фільтрів", V=6000 м3/год., ефективністю очистки 
99,0% і запиленістю на виході з фільтру не більше 50 мг/м3.       

В результаті реконструкції цементного млина, що здійснюється будівництвом 
валкової дробарки високого тиску продуктивністю 90-170 т/год, потужністю двигуна 132 
(175) кВт , що встановлюється перед млином з обезпиленням вузлів перевантаження та 
сепаратора сучасними рукавними фільтрами, ефективністю очистки 99,8% і запиленістю 
на виході з фільтру не більше 30 мг/м3.   

В результаті запланованої реконструкції старого цементного силосу блоку 
цементних силосів (недіючий) об'ємом 5250 т для окремого зберігання 3400 т різних 
видів цементу, влаштуванням окремої системи пневмотранспорту d=273 мм, L=510 м та 
додаткових постів відвантаження цементу в автомобільний, залізничний транспорти та 
пакувальне відділення передбачається влаштування аспірації силосів – сучасний 
рукавний фільтр продуктивністю 18000 м3/год., ефективністю очистки 99,99%.   

Відновлення роботи існуючої залізничної колії, існуючих відкритих складів 
зберігання сипучих матеріалів, існуючої системи вентиляції вузла перевантаження з 
конвеєра № 26 на конвеєр № 22 не здійснюється, технологічний процес зберігання та 
переміщення сипучих матеріалів відбувається по існуючий на проммайданчику схемі.  

Передбачається вивантаження сипучого матеріалу в місці утворення вручну 
(очищення галерей конвеєрів та іншого обладнання від сипучих матеріалів перед 
ремонтними роботами), перенесення невеликими ємностями та завантаження їх в 



автотранспорт. Процес не автоматизований, супроводжується просипами та вимагає 
додаткових дій щодо їх ліквідації.     

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1, 2: 
- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично-допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів. 
Відповідно до чинного законодавства, викиди забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел не повинні перевищувати "Нормативи гранично допустимих викидів 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел", затверджені Наказом Мінприроди 
України № 309 від 27.06.2006 р. та "Технологічні нормативи допустимих викидів 
забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва цементного 
клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 
т/день", що затверджені наказом Мінприроди № 23 від 20.01.2009 р.; 

-викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
здійснювати за наявності відповідного дозволу; 

-здійснювати контроль  за  обсягом  і   складом   забруднюючих речовин,  що 
викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний 
облік;  

- забезпечити здійснення безпечної для життя і здоров'я людей експлуатації 
проектованого об'єкта; 

-забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 
викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел;  

-операції у сфері поводження з відходами здійснювати із додержанням санітарних 
та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання 
відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та 
здоров’я людей   

- мінімізація утворення відходів і максимально можливе використання їх у 
виробничому процесі; 

- забезпечувати нормативи рівня впливу фізичних факторів (шуму) на стан здоров'я 
людей при будівництві та експлуатації об'єкту. 

щодо територіальної альтернативи 1 
- обмеження планованої діяльності наявною санітарно-захисною зоною, що 

визначена наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 "Про 
затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів"; 

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 
промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності 
та поряд з нею; 

- проведення планованої діяльності в межах території Криворізького заводу ПрАТ 
"Кривий Ріг Цемент". 

- забезпечення допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі санітарно-
захисної зони; 

- використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих в постійне та 
тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Територія, на якій буде розміщуватися планована діяльність, відноситься до 

промислової зони, що не суперечить рішенням Генерального плану місцевості. 
Заходи з еколого – інженерної підготовки території не потрібні. 
Захист території: 



1)  в процесі будівельно-монтажних робіт: 
- суворе дотримання проектних рішень; 
- експлуатація автотранспорту та спецтехніки із нормативним вмістом 

забруднюючих речовин у відпрацьованих газах; 
- інструментальні вимірювання рівнів шумового навантаження на межі СЗЗ 

та на межі найближчої житлової забудови; 
- моніторинг стану атмосферного повітря на межі СЗЗ та на межі найближчої 

житлової забудови; 
2) в процесі експлуатації: 
- проведення комплексного моніторингу впливу діяльності підприємства на 

навколишнє природне середовище, відповідно до вимог чинного законодавства України, 
на території, що перебуває під впливом планованої діяльності, повинно забезпечити 
постійний контроль та аналіз стану навколишнього природного середовища (НПС). 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно альтернативі № 1.  
щодо територіальної альтернативи 1 
Компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і 

виробничої санітарії. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 
Клімат і мікроклімат - вплив планованої діяльності під час будівництва та 

експлуатації об'єкта не матиме значного впливу на клімат і мікроклімат в розглянутому 
районі. Кількість викидів парникових газів залишається на існуючому рівні. Тому змін 
мікроклімату і клімату при здійсненні планованої діяльності не відбудеться. 

Атмосферне повітря –  в результаті реалізації проектних рішень за рахунок 
встановлення сучасного ефективного газоочисного обладнання   валові викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря  знизяться на 4 т/рік у порівнянні з 
існуючим станом. 

В результаті реалізації проектних рішень буде спостерігатися зниження величин 
максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
на межі СЗЗ та житлової забудови. 

Забруднення атмосферного повітря від джерел впливу на повітряне середовище в 
період проведення будівельних робіт носитиме тимчасовий характер. 

В період проведення будівельних робіт створюється додаткове навантаження на 
атмосферне повітря, рівень якого не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів. У 
зв'язку з тим, що викиди від джерел, задіяних тільки в період проведення будівельних 
робіт, мають локальний характер впливу. 

Ґрунти: негативний вплив на ґрунти не передбачається, так як планована діяльність 
відбуватиметься на території існуючого виробничого комплексу де відсутній родючий 
шар ґрунту.  

Геологічне середовище – планована діяльність не спричинить вплив на геологічну 
та структурно-тектонічну будови в даній місцевості, що не призведе до виникнення 
карстових і селевих явищ, зсувів, не викличе змін стану і властивостей масивів порід, що 
призводять до деформації земної поверхні. З урахуванням виду та обсягу робіт, 
негативний вплив на геологічне середовище визначається як допустимий.Шум – шумове 
забруднення під час роботи обладнання після впровадження планованої діяльності та під 
час будівельних робіт. Зменшення акустичного впливу досягається забезпеченням 
достатніх розривів між джерелами шуму та вібрації та житловою забудовою, акустичний 
дискомфорт відсутній.  



Рослинний та тваринний світ - планована діяльність не матиме суттєвого 
негативного впливу на рослинний та тваринний світ, так як планована діяльність 
відбуватиметься на території існуючого виробничого комплексу. 

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа: планована діяльність не матиме 
негативного впливу на прилеглу територію та на об'єкти природно-заповідного фонду, 
об'єкти та структурні елементи екомережі. Об'єкти природно-заповідного фонду на 
території планованої діяльності відсутні. 

Поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження  
планованої діяльності будуть передані спеціалізованим організаціям, що мають 
необхідні ліцензії у сфері поводження з відходами на збирання, перевезення, 
видалення/утилізацію відходів відповідно до укладених договорів та вимог екологічної  
безпеки. 

Поверхневі та підземні водні об’єкти - планована діяльність  не матиме негативного 
впливу на поверхневі водні об’єкти та підземні води. 

Навколишнє соціальне середовище (населення) - планована діяльність, за умови 
виконання проектних рішень, включаючи комплекс захисних заходів, призведе до 
зменшення існуючого рівня забруднення навколишнього середовища в місці 
впровадження діяльності.  

Отже, планована діяльність не призведе до погіршення здоров’я та умов 
життєдіяльності місцевого населення. 

Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній. 
Планована діяльність не матиме негативного впливу на збереження існуючих 

будівель, споруд і інших об'єктів основних фондів Криворізького заводу ПрАТ "Кривий 
Ріг Цемент" і поруч розташованих підприємств, зважаючи на зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу. 

Відсутність будь-яких фільтрацій в ґрунт виключає негативний вплив на підземні 
частини споруд і комунікацій. 

Таким чином, негативна дія об'єкту на техногенне середовище не прогнозується. 
Електромагнітне та іонізуюче випромінювання – планована діяльність  не матиме 

джерел електромагнітного та іонізуючого випромінювання. 
щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1.  
щодо територіальної альтернативи 1  
Навколишнє соціальне середовище – планована діяльність буде мати позитивний 

вплив на місцеву економіку через цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого 
населення, податкових надходжень, залучення інвестицій в економіку регіону. 

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність не 
матиме негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної 
спадщини. 

Навколишнє техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-
цивільні і сільськогосподарські об’єкти та інші елементи техногенного середовища під 
час здійснення планованої діяльності в межах встановлених санітарних та 
природоохоронних норм. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядалася. 

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 ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" належить до другої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:  

- пункт 6, частина 2, статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” 
(переробка мінеральної сировини: виробництво цементу або цементного клінкеру); 

- пункт 10, частина 4, статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” 
(будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій та споруд); 

- пункт 14, статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” 
(розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої 
діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне 
переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, 
зазначених у пунктах 1-13 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до 
критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України). 

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 ОВД у відповідності із ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля" 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 

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 рішеннями про провадження даної планованої 

діяльності буде: 
- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається 

обласною державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного повітря"; 

- дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами державного 
архітектурно-будівельного контролю відповідно до вимог Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності". 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, 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 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 
пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000; тел. +380 (56) 742-89-80, 742-88-59,  
e-mail: info@adm.dp.gov.ua. 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації 

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua; тел.. (096) 512 94 24 
начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля 
Десна Олексій Анатолійович. 

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 


