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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Мотронівський гірничо-збагачувальний 

комбінат” код ЄДРПОУ 39376858 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 

– підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані 

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця) 

 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Юридична адреса: 51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Молодіжна, 

30-А приміщення 3. Контактний номер телефону: +38 (05653)3-65-00  
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1. 
Планована діяльність, її характеристика. 

Будівництво та експлуатація хвостосховища №1 гірничо-збагачувального комплексу з 

видобування та переробки титан-цирконієвої руди Мотронівсько-Аннівської ділянки 

Малишевського родовища,   зміна цільового призначення земельних ділянок (за межами 

населених пунктів) на землі промисловості для будівництва та експлуатації хвостосховища 

№1 з допоміжними об’єктами. Рекультивація порушених земель. 

Процедура оцінки планованої діяльності проводиться додатково з метою виконання 

умов провадження планованої діяльності встановленої у Висновку з оцінки впливу на 

довкілля від 07.05.2020 р. № 7-03/12-20197174107/1. 

 

Технічна альтернатива 1. 

Метою планованої діяльності є будівництво та експлуатація хвостосховища №1 для 

складування хвостів збагачення ТОВ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК», які утворюватимуться під 

час переробки титан-цирконієвої руди.  Хвостосховище №1 є складовою частиною 

хвостового господарства та оборотного водопостачання гірничо- збагачувального комплексу 

ТОВ „Мотронівський ГЗК” у відповідності до технології відпрацювання Мотронівсько-

Аннівської ділянки Малишевського родовища. Загальний об’єм складування хвостів 

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



збагачення у хвостосховище №1 складатиме близько 20 млн.м3 , що забезпечить потреби 

підприємства у термін до 8 років. По завершенню експлуатації хвостосховища №1 буде 

виконана його рекультивація. 

 

Технічна альтернатива 2. 

В якості технічної альтернативи будівництву хвостосховища розглянута технологія 

контейнерного фільтрування. Хвости збагачення (пульпа) від збагачувальної фабрики по 

пульпопроводу подаються на колектор, який розташований на підготовленому, 

обвалованому майданчику. Від колектору, за допомогою трубопроводів та шлангів з 

запірною арматурою, відбувається заповнення підготовлених фільтрувальних контейнерів 

для поділу пульпи на воду і тверду фазу. Вода відходить через фільтруючі стінки 

контейнера, а тверда фаза утримується всередині. По мірі заповнення фільтрувального 

контейнера, у ньому формується щільне шламове тіло. Витримка шламового тіла, 

«упакованого» в геотекстиль, забезпечує відвід дренажної води і зниження вмісту вологи до 

20-15%. У літній час має місце підсушка відфільтрованого матеріалу, як в одноярусному, так 

і в багатоярусному складі. Фільтрувальні контейнери виготовляються з поліпропілену. 

Закачування пульпи у контейнери можливо проводити лише в сезон плюсових температур 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

 

Плановану діяльність з будівництва та експлуатації хвостосховища №1 планується 

проводити в межах примикання промислового майданчика гірничо-збагачувального 

комплексу ТОВ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК» з додатковим відведенням земель (зі зміною 

цільового призначення) в частині балки Широка, яка знаходиться на відстані близько 1,0 км 

від збагачувальної фабрики на землях Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського 

району Дніпропетровської області. Територія запланована під розміщення хвостосховища 

№1 межує: з півночі – з лісонасадженнями; зі сходу, півдня, заходу – з розпайованими 

землями. Для забезпечення необхідної площі 135 га для будівництва хвостосховища №1 з 

допоміжними об’єктами  необхідно задіяти наступні земельні ділянки: землі промисловості в 

оренді - 1221084100:01:153:0007 (26,6232 га), 1221084100:01:153:0011 (40,1000 га), 

1221084100:01:153:0013 (12,6047 га); землі сільськогосподарського призначення, приватні, з 

якими будуть укладатись договіри оренди - 1221084100:01:034:0245 (8,3373 га), 

1221084100:01:034:0244 (8,324 га), 1221084100:01:034:0243 (8,5554 га), 

1221084100:01:032:0230 (8,9292 га), 1221084100:01:032:0231 (8,93 га), 

1221084100:01:042:0293 (8,83 га), 1221084100:01:042:0294 (8,241 га), 1221084100:01:038:0002 

(7,5796 га), 1221084100:01:038:0001 (8,0853 га); землі запасу державної власності 

1221084100:01:153:0006 (9,1471 га); землі для експлуатації дат огляду за водними об’єктами 

землі запасу - 1221084100:01:153:0012 (3,4117 га). Загальна площа задіяних ділянок 

розташованих на території Дмитрівської сільської ради 167,699 га. Найближчий населений 

пункт село Дідове знаходиться на відстані більше 600 м від межі території планованої 

діяльності з будівництва та експлуатації хвостосховища №1, поза межею СЗЗ, яка складає 

відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених 

пунктів» - 300 м. 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявними у підприємства 

правами власності на земельні ділянки визначені у територіальній альтернативі 1 та в межах 

спеціального дозволу на користування надрами № 3640 від 31 грудня 2004 року, строком дії 

до 09 квітня 2034 року та Акта про надання гірничого відводу № 3079 від 01 березня 2016 

року строком дії до 09 квітня 2034 року та розробленої і затвердженої Розпорядженням 

голови РДА від 17.06.2013 №Р-217 містобудівної документації «Детальний план території 

Мотронівсько-Аннівської дільниці Малишевського родовища щодо розміщення ділянки для 

ведення гірничих робіт, зовнішніх відвалів та промплощадки» 

 



4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Планована діяльність з будівництва, експлуатації та рекультивації хвостосховища №1 

є одним із основних етапів технологічного циклу з видобування та переробки титано-

цирконієвої руди і забезпечує збереження існуючих робочих місць для робітників ТОВ 

„Мотронівський ГЗК” та створення нових робочих місць. Реалізація планованої діяльності 

забезпечить додаткові надходження коштів у бюджет територіальної громади за рахунок 

орендної плати за користування земельними ділянками.  

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

 

Планована діяльність з будівництва та експлуатації двосекційного хвостосховища №1 

загальною площею близько 91,3 га по дзеркалу заповнення (24,88 га площа секції глин, 66,45 

га площа секції пісків) та площею земельного відводу близько 135 га  передбачає очистку від 

рослинності, зняття родючого шару ґрунту з транспортуванням до місць тимчасового 

складування для подальшого його використання для рекультивації порушених територій 

хвостосховища №1. 

До складу основних споруд хвостосховища №1 будуть входити два об’єкти: секція 

глини для складування хвостів з відділення знешламлення (близько 9 млн.м3); секція пісків 

для складування піщаної фази хвостів, отриманих з відділень гравітації та доведення 

(близько 12,5 млн.м3). 

Річний об'єм пульпи, який виходитиме з відділення знешламлення збагачувальної 

фабрики та складуватиметься в секції глин хвостосховища №1, буде становити близько 1,3 

млн.м3/рік при щільності твердої фази пульпи 2,70 т/м3. В секцію пісків хвостосховища №1 

направлятимуться піщані фракції хвостів з відділень гравітації та доведення в кількості 

орієнтовно 7,1 млн.м3 при щільності твердої пульпи 2,71 т/м3. 

Планованою діяльністю передбачено будівництво розділяючої греблі секції глин, яка 

буде виконувати функцію розділювача між секцією пісків та секцією глин, будівництво 

греблі хвостосховища №1 буде виконуватися відсипкою піонерної греблі висотою до 6,0 м з 

наступним нарощенням до проектної відмітки намитими пісками хвостосховища №1 в 

процесі експлуатації. 

Для намиву пляжів по гребню розділяючої греблі хвостосховища №1 буде 

передбачено прокладання намивного хвостопроводу. 

Подальше нарощування розділяючої греблі буде проводитись в процесі експлуатації 

хвостосховища №1 на намитому пляжі піщаних фракцій хвостів. 

Проектування греблі секції пісків буде виконуватись у відповідності до вимог СНиП 

2.06.05-84*, ДБН В.2.4-3:2010, ДБН В.2.4-5:2012. 

Максимальна висота греблі зі сторони низового укосу буде становити 25,5 м. У 

відповідності до ДБН В.2.4-3:2010 гребля хвостосховища відноситься до II класу 

капітальності гідротехнічних споруд, клас наслідків відповідальності СС3 згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України №308 від 28.08.2013р. 

Роботи з будівництва греблі секції пісків хвостосховища №1 будуть виконуватися у 

відповідності до вимог СНиП 3.07.01-85; ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013; ДБН А.3.2-2-2009, ДБН 

В.2.4-5-2012, ч.II. 

З метою недопущення підтоплення основи греблі при будівництві буде організовано 

постійний водовідлив дощового стоку у відкриту дощову каналізацію. Під час проведення 

планованої діяльності буде прийнята пересувна насосна установка з насосом марки Д200-36. 

Планована діяльність також передбачає зміну цільового призначення земельних 

ділянок з кадастровими номерами 1221084100:01:034:0245 (8,3373 га), 

1221084100:01:034:0244 (8,324 га), 1221084100:01:034:0243 (8,5554 га), 

1221084100:01:032:0230 (8,9292 га), 1221084100:01:032:0231 (8,93 га), 

1221084100:01:042:0293 (8,83 га), 1221084100:01:042:0294 (8,241 га), 1221084100:01:038:0002 

(7,5796 га), 1221084100:01:038:0001 (8,0853 га). Також будуть проведені заходи щодо 

осушення ставку, з подальшим його відновленням після експлуатаційного періоду. 



Робота з рекультивації хвостосховища №1 буде проводитись після завершення його 

експлуатація у відповідності до ДБН В.2.4-5:2012, ДСТУ 7906:2015, ДСТУ 7941:2015. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 

щодо технічної альтернативи 1: 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

Законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, Законів України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», технічними умовами, містобудівними умовами та 

обмеженнями, а саме: 

- дотримання нормативних розмірів СЗЗ, охоронних зон та протипожежних розривів; 

- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; 

- забезпечення санітарних норм шумового тиску на межі СЗЗ; 

- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового 

зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою 

небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою 

передачею спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених угод; у випадку 

проведення робіт на землях водного фонду, необхідно враховувати вимоги щодо відповідних 

обмежень . 

Хвости збагачення, що будуть зберігатись в хвостосховищі №1 відносяться до IV 

класу небезпеки (мало небезпечні відходи) згідно «Державного класифікатора відходів ДК 

005-96». Код та назва 1320.2.9.26 «Шлам та «хвости» збагачення руд металів кольорових». 

Згідно переліку санітарного класифікатора додаток 4 до ДСП 173-96 «Державні 

санітарні правила планування і забудови населених пунктів» хвостосховище №1 має 

нормативний розмір санітарно захисної зони 300 м. 

 

щодо технічної альтернативи 2: 

Як і для технічної альтернативи №1 та додатково площа для розміщення 

фільтрувальних контейнерів та трубопроводів для їх наповнення за мінусових температур. 

 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Екологічні обмеження щодо територіальної альтернативи 1 наступні: СЗЗ, шум, 

вібрація, рекультивація, складання родючого шару ґрунту. 

 

щодо територіальної альтернативи 2: 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявними у підприємства 

права власності на земельні ділянки визначені у територіальній альтернативі 1 та в межах 

спеціального дозволу на користування надрами № 3640 від 31 грудня 2004 року, строком дії 

до 09 квітня 2034 року,  Акту про надання гірничого відводу № 3079 від 01 березня 2016 

року строком дії до 09 квітня 2034 року та затвердженого Детального плану території. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

 

щодо технічної альтернативи 1 

Всі заходи з інженерної підготовки та захисту території планованої діяльності від 

несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії схилів, підтоплення, змивів тощо) будуть 

розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. 

Під час будівництва та експлуатації хвостосховища №1 підприємство буде 

забезпечувати раціональне використання ґрунту, передбачити заходи протидії підтопленню, 

просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, 

захисні та компенсаційні заходи. Саме тому інженерна підготовка території та захист 

об’єктів передбачає: 



- планувальні роботи та відведення поверхневих та ґрунтових вод; 

- огороджувальна дамба хвостосховища № 1 розрахована у відповідності до вимог 

СНиП 2.06.05-84*, ДБН В.2.4-3:2010, ДБН В.2.4-5:2012 та забезпечує коефіцієнт запасу 

стійкості для експлуатаційного варіанту: 

- по ложу хвостосховища № 1 влаштовується глиняний екран товщиною 0,6 м; 

- огороджувальні дамби хвостосховища № 1 екрануються геомембраною GeoSvit 

HDPE 1,5 мм з захисним шаром глини 0,6 м для захисту прилеглої території від 

фільтраційних вод хвостосховища; 

- в підніжжі дамб хвостосховища №1 влаштовуються дренажні станції, що 

попереджає потрапляння фільтраційних вод хвостосховищ в підземний водоносний 

горизонт. 

-для спостерігання за горизонтальними та вертикальними зсувами дамби, положенням 

кривої депресії в тілі дамби необхідне встановлення п’єзометрів, марок для вимірювання 

горизонтального та поверхневого зсуву; 

В процесі здійснення планованої діяльності передбачається: 

- зняття родючого шару ґрунту та складування в окремий відвал, для подальшого 

використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт, із виконанням заходів щодо 

збереження його родючої здатності та попередження виникнення ерозії; 

- виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від 

підтоплення ґрунтовими, атмосферними та поверхневими водами, тощо) із урахуванням 

результатів інженерно-геологічних вишукувань. 

В процесі будівництва та експлуатації необхідне проведення заходів з 

пилопригнічення шляхом забезпечення максимального покриття поверхні хвостосховища 

водою, постійного утримання карт хвостосховища у вологому стані, обробки поверхні 

берми, ділянок вздовж технологічних доріг, оновлення захисних смуг зелених насаджень 

територій  межуючих із хвостосховищем. 

 

щодо технічної альтернативи 2: 

Як і для технічної альтернативи 1 окрім будівництва майданчику для розташування 

фільтрувальних контейнерів та розташування системи трубопроводів і накопичувальної 

ємності. 

 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Еколого-інженерна підготовка і захист території передбачають осушення, 

протифільтраційні заходи, рекультивація та відновлення порущених території.  

 

щодо територіальної альтернативи 2: 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявними у підприємства 

права власності на земельні ділянки визначені у територіальній альтернативі 1 та в межах 

спеціального дозволу на користування надрами № 3640 від 31 грудня 2004 року, строком дії 

до 09 квітня 2034 року, Акту про надання гірничого відводу № 3079 від 01 березня 2016 року 

строком дії до 09 квітня 2034 року та затвердженим Детальним планом території. 

 

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

 

щодо технічної альтернативи 1 

Клімат і мікроклімат, джерела впливу: 

Вплив планової діяльності на клімат та мікроклімат під час проведення будівельних 

робіт визначається виділенням парникових газів та тепла при згоранні палива у двигунах 

внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки. Вплив має тимчасовий характер. 

Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і мікроклімат в 

розглянутому районі. Істотних змін мікроклімату і клімату при здійсненні планованої 

діяльності не відбудеться. 



Повітряне середовище, джерела впливу: 

Основним чинником дії на повітряне середовище є хімічне забруднення атмосферного 

повітря. Джерелами впливу на атмосферне повітря є: 

при будівництві об’єкта: 

– викид забруднюючих речовин при роботі двигунів внутрішнього згоряння 

автотранспорту та спецтехніки; розвантажувально-навантажувальних операціях, 

зварювальних, газорізальних та фарбувальних роботах. 

при експлуатації об’єкта: 

– викид забруднюючих речовин при виділенні пилу з локальних (окремих) ділянок 

хвостосховища №1. 

Геологічне середовище, джерела впливу: 

– можливий вплив за рахунок збільшення загальної маси існуючої споруди від 

нарощування огороджувальних споруд, під час будівництва, і в подальшому - під час 

експлуатації хвостосховища №1 від складування в побудовану споруду хвостів збагачення. 

Водне середовище, джерела впливу: 

Скидання стічних вод у поверхневі водойми відсутні. При дотриманні проектних 

рішень, вплив на водне середовище поверхневих водних об’єктів виключається, додаткове 

навантаження та вплив на підземні води – не очікується. Вплив на водний об’єкт при 

будівництві та експлуатації буде наявним з урахуванням технологічного циклу та заходів з 

осушення. 

Ґрунт, земельні ресурси, джерела впливу: 

– використання земельної ділянки в межах земельного відводу підприємства; 

– обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними. 

Вплив на ґрунтово-рослинний шар. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, джерела впливу: 

На території розташування об’єкта планованої діяльності ділянки з рідкісними та 

зникаючими видами рослин і тварин, території рекомендовані під об’єкти природно-

заповідного фонду, мисливські угіддя – відсутні. 

В районі розташування об’єкта планованої діяльності рослинний і тваринний світ в 

значній мірі видозмінений техногенними процесами, пов'язаними як з видобутком і 

переробкою руди, так і з роботою агропромислових підприємств. Об'єкти природно-

заповідного фонду планованою діяльністю не зачіпаються. Під час будівництва, можливий 

тимчасовий незначний вплив на флору і фауну від експлуатації автотранспорту. 

Навколишнє соціальне середовище (населення), джерела впливу: 

Планована діяльність не призведе до істотних змін існуючого рівня забруднення 

навколишнього середовища на території впровадження планованої діяльності ні під час 

будівництва, ні під час експлуатації об’єкта планованої діяльності. 

Планована діяльність не призведе до погіршення здоров’я та умов життєдіяльності 

місцевого населення. 

Навколишнє техногенне середовище, джерела впливу: 

Район розташування планованої діяльності характеризується віддаленістю 

промислової забудови та функціонуванням об’єктів агропромислового комплексу. Зон 

рекреації, культурних ландшафтів, пам'ятників архітектури, історії, культури, тощо поблизу 

проектованого об'єкта немає. 

Реалізація планованої діяльності не призведе до збільшення існуючого рівня впливу 

на техногенне середовище. 

Акустичний вплив, джерела впливу: 

У процесі будівництва хвостосховища можуть виникати короткочасні незначні 

впливи на довкілля внаслідок шуму та вібрації під час роботи автотранспорту та спецтехніки. 

Проте вплив від зазначених робіт є типовим, будівельним шумом, короткочасним і 

незначним, і не створить наднормативного рівня шумового навантаження. 

У процесі експлуатації хвостосховища шумове навантаження мінімальні. 

  

 



щодо технічної альтернативи 2: 

Аналогічно територіальній альтернативі 1 та  вплив на ґрунти в межах майданчику 

для розташування фільтрувальних контейнерів. 

 

щодо територіальної альтернативи 1: 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля для технічної альтернативи 1 

обмежуються СЗЗ, порушенням ґрунтового покрову. 

 

щодо територіальної альтернативи 2: 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявними у підприємства 

права власності на земельні ділянки визначені у територіальній альтернативі 1 та в межах 

спеціального дозволу на користування надрами № 3640 від 31 грудня 2004 року, строком дії 

до 09 квітня 2034 року та Акта про надання гірничого відводу № 3079 від 01 березня 2016 

року строком дії до 09 квітня 2034 року. 

 

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”) 

Друга категорія, згідно 

Закону України "Про оцінку впливу на довкілля”. 

Стаття 3 «Сфера застосування оцінки впливу на довкілля» 

Частина 3. Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає: 

Пункт 2) сільське господарство, лісівництво та водне господарство: 

Абзац 2 сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та 

меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у 

тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 

гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної 

інфраструктури меліоративних систем; 

Абзац 3 зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення 

(якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у 

частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних 

земель; 

Пункт 11) інші види діяльності: 

Абзац 3 шламонакопичувачі, хвостосховища; 

 

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, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля” 2059-VIII 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 попереднім абзацом; 

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 цій 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 

його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 

проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається 

в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 

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 унікальний 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 та 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; рішення щодо зміни цільового призначення 

земель сільськогосподарського призначення 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Дніпропетровській 

області; органом виконавчої влади або  місцевого самоврядування в порядку визначеному 

нормами чинного законодавства України. 
(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, 49000, м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, 

тел. (056) 742-89-80, 742-88-59. Департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської облдержадміністрації, 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 097-

599-76-05, ecology@adm.dp.gov.ua. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 


