
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 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РIДЖЕН» 
(ТОВ «РIДЖЕН») 

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

код ЄДРПОУ – 42132749 
__________________________________________________________________________________________ 

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  

Юридична адреса (ТОВ «РIДЖЕН»): 04053, м. Київ, Шевченківський район, провулок 
Бехтеревський, будинок 12Б___________________________________________________ 
Фактичне місце проведення планованої діяльності: шахта «Західно-Донбаська», 
ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 
територія Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської обл. 
(кадастровий номер 1223581300:07:001:0347).____________________________________ 
Генеральний директор ТОВ «РIДЖЕН» − Макаров Євген Олександрович_________ 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

тел.1: +380445906444; тел. 2: +380992024000; 
__________________________________________________________________________________________

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 



2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 
Планована діяльність, її характеристика. 
Нове будівництво енергоджерела на базі когенераційних установок на шахті 

«Західно-Донбаська», на території Богданівської сільської ради Павлоградського 
району Дніпропетровської обл. (кадастровий номер 1223581300:07:001:0347). 

Утилізація шахтного газу метану (супутнього газу) із шахтних виробок буде 
відбуватися на існуючій території шахти «Західно-Донбаська», за межами міста 
Тернівка на землях Павлоградського району Дніпропетровської області методом 
високотемпературного окиснення. 

Газоповітряна суміш, що надходить з шахтних виробок, має нестабільний 
концентраційний склад за складовими (вміст метану в суміші коливається в діапазоні 
25–60%). 

Під час провадження планованої діяльності передбачатиметься розміщення на 
проммайданчику технологічного устаткування з утилізації шахтного газу метану 
електричною потужністю 4,68 МВт, продуктивністю по газу не більше 64 нм3/хв. 

Планована діяльність буде проводитися на підставі Дозволу на виконання 
будівельних робіт. Всі етапи впровадження планованої діяльності будуть 
супроводжуватися роботами з проведення досліджень та оперативної оцінки стану 
ведення робіт по всіх напрямках можливого впливу. 

При провадженні планованої діяльності парниковий вплив на навколишнє 
природне середовище буде зменшений за рахунок перетворення метану у менш 
впливові на атмосферне повітря продукти його окислення: діоксид вуглецю 
(забруднююча речовина зі зниженою парниковою активністю) та водяну пару. Метан є 
парниковим газом, більш сильним в цьому відношенні, ніж вуглекислий газ, активність 
якого у 21-25 одиниць більша.  

Таким чином, будівництво нового енергоджерела на базі когенераційних 
газопоршневих установок буде сприяти процесу досягнення цілей сталого розвитку в 
боротьбі зі зміною клімату та енергетичній безпеці України відповідно до умов 
Паризької кліматичної угоди. 

В результаті процесу утилізації до атмосфери надходитимуть додатково оксиди 
азоту та оксид вуглецю. 

Технічна альтернатива 1. 
Передбачається будівництво енергоджерела − на базі газопоршневих агрегатів 

(ГПА). 
ГПА контейнерного типу являє собою повністю автоматизовану генераторну 

установку, управління якою здійснюється з пульта управління. 
Головною частиною когенераційної установки є двигун внутрішнього згоряння 

TCG 2020 V16 газопоршневого агрегату виробництва компанії MWM, який приводить 
в рух генератор електричного струму. Двигун забезпечений турбокомпресором з 
охолодженням газоповітряної суміші перед останньою сходинкою компресорів. 
Повітря і паливний газ потрапляють в карбюратор-змішувач. Далі паливоповітряна 
суміш нагнітається в циліндри двигуна і спалюється. Відпрацьовані гази під 
залишковим тиском направляються до вихлопної системи і викидаються в атмосферу. 
Вироблення електроенергії здійснюється генератором змінного струму, який 
знаходиться на одному валу з двигуном. 

Проектом передбачено підведення резервного палива − природного газу. 
Комплектно з ГПА поставляється блок підготовки паливного газу, який 

призначений для зниження рівня вмісту вологи в газі до рівня, необхідного 

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



когенераційній установці. При цьому відносна вологість спалюваного газу на вході в 
ГПА не повинна перевищувати 60%. 

Головним джерелом холоду для охолодження газу є охолоджувальний агрегат, де 
в якості холодоагенту контуру застосовується незамерзаюча суміш. 

Планованою діяльністю передбачаються технологічні зв'язки проектованого 
енергоджерела з існуючими будівлями і спорудами шахти «Західно-Донбаська». 
Технологічні естакади передбачаються надземні, на високих опорах. Висота 
проектованих естакад прийнята з дотриманням габаритів проїзду автотранспорту. 

Для прокладання паливопроводів до когенераційної установки (КУ) проектом 
передбачена надземна естакада з окремих опорних конструкцій. 

Кожна когенераційна установка обладнується індивідуальною димовою трубою 
для відведення продуктів згоряння. 
Технічна альтернатива 2. 

Будівництво факельної установки для спалювання шахтного газу метану. 
Спалювання газоповітряної суміші здійснюється у відкритому полум’ї з вільним 
доступом повітря. Процес забезпечує практично повне руйнування метану (понад 98%).  

На підставі викладеного вище, прийнято рішення надати перевагу проектним 
рішенням, у зв'язку з кращими показниками по економічному чиннику. Утилізація 
шахтного метану в камерах згоряння енергетичного обладнання вирішує не тільки 
екологічну проблему, за рахунок скорочення викидів в атмосферу парникового газу 
метану, а й енергетичну - утилізована газоповітряна суміш з шахтним метаном є 
паливом для когенераційних установок для вироблення електроенергії. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Для нового будівництва енергоджерела було взято згідно з договором суборенди 

№ 3470-ПУ від 10.09.2020 р. частину земельної ділянки загальною площею 0,8587 га 
від земельної ділянки Павлоградського району Дніпропетровської області площею 
25,8478 га з кадастровим номером 1223581300:07:001:0347. Взята до оренди ділянка 
межує з трьох сторін по периметру з діючими виробництвами шахти «Західно-
Донбаська» і розташована на місці колишнього тепличного господарства шахти. 

Територія, на якій буде розміщуватися планована діяльність, відноситься до 
категорії «землі промисловості» і не суперечить рішенню генерального плану 
місцевості. Зазначена територія знаходиться в державній власності. 

Реалізація планованої діяльності передбачається без додаткового відведення 
земель і не суперечить вимогам містобудівної документації. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Територіальні альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, 

оскільки запропоновані проектні рішення прив'язані безпосередньо до місця 
розташування джерела палива (шахтного газу) - існуючої вакуум-насосної станції. 

Розміщення проектованого об'єкта є оптимальним з точки зору загального обсягу 
необхідних монтажних робіт, відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, 
протипожежних, природоохоронних норм і правил. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Соціальний аспект від провадження планованої діяльності полягає у запуску 

виробництва, яке потенційно зможе формувати додаткову додану вартість та 
поповнення бюджетів різних рівнів, а також створить додаткові робочі місця з 
офіційним працевлаштуванням фахових спеціалістів на виробництві. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 



Використання шахтного метану для отримання електроенергії є одним з найбільш 
ефективних напрямків його утилізації і досягається спалюванням в газопоршневих 
установках різної конструкції сумішей шахтного метану. 

Газопоршневий агрегат (ГПА) контейнерного типу являє собою повністю 
автоматизовану генераторну установку, управління якою здійснюється з пульта 
управління. 

Газопоршнева генераторна установка розташовується в звареному, 
погодозахищеному контейнері з холоднокатаних сталевих профілів зі звукоізоляцією, 
теплоізоляцією. Все погодне укриття (контейнер) обладнано всіма необхідними 
системами: електроопалення, вентиляція, освітлення (в т.ч. аварійне), контроль 
загазованості, диспетчерський зв'язок, контроль доступу. 

В ГПА передбачена гнучка схема охолодження «сорочки»  двигуна. 
Робочим агентом системи охолодження «сорочки» двигуна є 35% розчин 

етиленгліколю. 
Видалення димових газів газопоршневих агрегатів після глушників шуму і 

установки каталізаційного очищення здійснюється в атмосферу через індивідуальні 
вертикальні металеві газоходи умовним діаметром 500 мм і висотою 20 м. Температура 
димових газів в димовій трубі після ГПА складає 401 ºC. 

Під час провадження планованої діяльності передбачатиметься розміщення на 
проммайданчику технологічного устаткування з утилізації шахтного газу метану 
електричною потужністю 4,68 МВт та продуктивністю по газу не більше 64 нм3/хв. 

Проектом передбачено підведення резервного палива − природного газу. 
Режим роботи проектованого енергоджерела - 7000 годин/рік. 
Для нового будівництва енергоджерела було взято згідно з договором суборенди 

№ 3470-ПУ від 10.09.2020 р. частину земельної ділянки загальною площею 0,8587 га 
від земельної ділянки Павлоградського району Дніпропетровської області площею 
25,8478 га з кадастровим номером 1223581300:07:001:0347. Взята до оренди ділянка 
межує з трьох сторін по периметру з діючими виробництвами шахти «Західно-
Донбаська» і розташована на місці колишнього тепличного господарства шахти. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

Будівництво енергоджерела на базі ГПА. 
Забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря, геологічного 

середовища, водних об’єктів, рослинного і тваринного світу, ґрунту, навколишнього 
соціального середовища та інші обмеження планованої діяльності, встановлюються 
згідно чинного Законодавства України, а саме: ЗУ «Про охорону навколишнього 
природного середовища», ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», ЗУ «Про відходи», 
ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», 
Водний Кодекс України, Земельний Кодекс України. 

При дотриманні всього комплексу проектних заходів при будівництві 
енергоджерела на базі ГПА забезпечується безаварійна експлуатація земельної ділянки і 
нормативний стан навколишнього середовища та екологічної безпеки.  

За умовами розсіювання шкідливих речовин в атмосфері санітарно-захисна зона 
(СЗЗ) енергоджерела може бути мінімальною - 50 м. 

Ділянка проектованого енергоджерела межує з трьох сторін по периметру з 
діючими виробництвами шахти «Західно-Донбаська», ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ 
ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», і розташована на місці 
колишнього тепличного господарства шахти. Санітарно-захисна зона енергоджерела 
поглинається СЗЗ шахти, тому в облаштуванні СЗЗ проектованого енергоджерела немає 
необхідності. 

З введенням в експлуатацію проектованого енергоджерела скоротиться викид 
метану в атмосферне повітря разом з газоповітряною сумішшю при шахтних розробках 



на шахті «Західно-Донбаська». Шахтний газ буде використовуватися в якості палива 
для когенераційних установок і вироблення електричної енергії. 

Найближча житлова забудова розташована на відстані не менше 875 м від 
джерела викидів (димових труб когенераційних установок). Транскордонний вплив 
відсутній. 

Екологічні обмеження: 
- забезпечення екологічної безпеки людей, що проживають в даному районі; 
- неперевишення впливу на навколишнє середовище нормованих показників; 
- дотримання нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

щодо технічної альтернативи 2 
Будівництво факельної установки для спалювання шахтного газу метану. При 

провадженні діяльності за технічною альтернативою 2 очікується значний вплив на 
мікроклімат у зв’язку із надходженням у довкілля надлишкового тепла, що не 
утилізується. 

За всіма іншими напрямками впливу на довкілля вплив аналогічний 
впровадженню технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 
Помірний вплив на територію об’єкта здійснюється в результаті роботи 

технологічного обладнання та автомобільного транспорту. Рівні шумового, теплового, 
радіоактивного та електромагнітного навантаження не повинні перевищувати 
санітарних та природоохоронних норм. На межі санітарно-захисної зони об’єкта та на 
житловій забудові перевищення рівнів якості довкілля не повинно перевищувати 
встановлені норми якості. 

Будівництво установки з утилізації шахтного газу метану повинно 
супроводжуватися заходами зі зменшення можливого негативного впливу на довкілля 
на всіх етапах будівництва. 

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

щодо технічної альтернативи 1 
Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкт будівництва не 

передбачається. 
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 
Будівництво факельної установки для спалювання шахтного газу метану 

передбачатиме аналогічні обмеження як і за технічною альтернативою 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 
Ділянка нового будівництва енергоджерела на базі когенераційних установок 

потужністю 4680 кВт межує з трьох сторін по периметру з діючими виробництвами 
шахти «Західно-Донбаська», ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», ПрАТ 
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», і розташована на місці колишнього тепличного 
господарства шахти. 

За матеріалами результатів геологічних вишукувань і згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 
2010 «Будівельна кліматологія» проектоване енергоджерело розташовано в II-му 
архітектурно-будівельному кліматичному районі і характеризується сприятливими 
умовами будівництва. 

Статичний рівень ґрунтових вод на період пошуків не розпізнаний. 
В геологічному відношенні майданчик придатний для промислового будівництва. 
Благоустрій території будівництва виконується після завершення будівельних 

робіт і робіт з вертикального планування. 
Територія шахти, що межує з майданчиком і задіяна в процесі будівництва, 

підлягає відновленню та рекультивації. 
Пішохідні доріжки виконуються з тротуарної плитки на гравійному відсипанні по 

щебеневій основі. Обмежуються тротуари бортовим каменем на бетонній основі. 
З метою зниження негативного впливу на навколишнє середовище під час 

будівництва та експлуатації будівель і споруд передбачається виконання наступних 
заходів: 

• зрізання рослинного шару з подальшим переміщенням його в спеціально 
відведені місця і складуванням в бурти для подальшого використання його для 
рекультивації збіднених земель; 

• для підтримки чистоти на території встановлюються урни для сміття. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 
Будівництво енергоджерела на базі ГПА. Джерелом впливу є когенераційна 

установка із системою відведення димових газів. 
Мікроклімат. Незначний вплив за рахунок наявності залишкового тепла газів, що 

відводяться, процесу термічної утилізації. 
Повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище буде здійснюватися 

шляхом зміни рівнів приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі. Даний вплив можна охарактеризувати як такий, що має потенціал до зменшення 
впливу на атмосферне повітря за рахунок перетворення парникового газу метану у 
менш впливові на атмосферне повітря продукти його окислення: діоксид вуглецю 
(забруднююча речовина зі зниженою парниковою активністю) та водяну пару. Також до 
атмосфери надходитимуть оксиди азоту та оксид вуглецю. 

Водне середовище. Вплив на водні ресурси опосередкований. Для забезпечення 
господарсько-побутових потреб майданчика енергоджерела передбачається підведення 
протипожежно-питної води по трубопроводу, який прокладений підземно. 
Підключення знову проектованого трубопроводу передбачається до існуючої підземної 
мережі протипожежно-питного водопостачання Ø 150 м, що знаходиться на території 
шахти біля вакуумнасосної. 



Побутові стоки від проектованої будівлі АБК відводяться в самопливному режимі 
через проектовану мережу Ø 110 мм в ємність (колодязь) для збору господарсько-
побутових стоків з подальшим вивезенням спецавтотранспортом. 

Виробничо-дощові стоки з проектованого майданчика енергоджерела відводяться 
в проектовану каналізаційну насосну станцію (КНС) з подальшим відведенням стоків в 
існуючу мережу дощової каналізації в районі існуючої будівлі бойлерної шахти. 

В результаті вжитих проектних рішень скидання стічних вод у відкриті 
водоймища не здійснюється. 

Геологічне середовище. Вплив на геологічне середовище матиме незначний 
опосередкований характер. 

Ґрунти. Помірний вплив на земельні ресурси передбачений за рахунок 
встановлення обладнання відповідно до проектних рішень, а також за рахунок викидів 
забруднюючих речовин під час роботи обладнання та автомобільного транспорту. 

Утворення відходів. За фактом утворення відходи передаватимуться 
спеціалізованим організаціям, які мають відповідні ліцензії для їх транспортування та 
утилізації. 

Шумове та вібраційне навантаження.  Помірний вплив здійснюватиметься в 
результаті роботи технологічного обладнання та автомобільного транспорту. Рівень 
шумового навантаження відповідатиме вимогам діючих санітарних та 
природоохоронних норм. 

Рослинний та тваринний світ. Помірний вплив на рослинний та тваринний світ 
здійснюватиметься в результаті роботи технологічного обладнання та автомобільного 
транспорту.  

Навколишнє соціальне середовище. Соціальний аспект від провадження 
планованої діяльності полягає у запуску виробництва, яке забезпечить формування 
додаткової доданої вартості. Реалізація проекту будівництва енергоджерела дозволить 
створити додаткові робочі місця жителям регіону, тим самим покращивши матеріальне 
положення, соціальне забезпечення їх самих і членів їх сімей, забезпечить соціальні 
виплати і відрахування до Держбюджету України. Реалізація намічених проектних 
рішень позитивно вплине на умови життєдіяльності населення і в цілому на 
навколишнє соціальне середовище. 

Навколишнє техногенне середовище. Викиди в атмосферу від проектованого 
енергоджерела, які впливають на зниження несучої здатності будівельних конструкцій і 
погіршення зовнішнього вигляду будівель і споруд в зоні впливу відсутні. В результаті 
реалізації проектних рішень порушення експлуатаційної надійності і цілісності 
прилеглих техногенних об'єктів не очікується. 

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа. В околиці міста Тернівка 
розташовані Богуславський ліс і Самарський ліс. Останній відноситься до об'єктів 
Смарагдової мережі (UA0000212 Samarskyi Lis). Відстань до ділянки будівництва 
становить 4,3 км і 3 км відповідно.  

Негативний вплив на ПЗФ може виникнути внаслідок можливої аварійної 
ситуації. Проектними рішеннями передбачений комплекс заходів з ліквідації наслідків 
аварійних ситуацій. 

Електромагнітне та іонізуюче випромінювання. Планована діяльність не 
матиме джерел електромагнітного та іонізуючого випромінювання. 

 
щодо технічної альтернативи 2 

Будівництво факельної установки для спалювання шахтного газу метану. 
Джерелом впливу є факельна установка спалювання шахтного газу. 

Мікроклімат. Очікується значний вплив на мікроклімат у зв’язку із 
надходженням у довкілля надлишкового тепла, що не утилізується. 



Навколишнє соціальне середовище. Соціальний аспект від провадження 
планованої діяльності за технічною альтернативою 2 незначний, за відсутності процесу 
створення доданої вартості. 

За всіма іншими напрямками впливу на довкілля вплив аналогічний 
впровадженню за технічною альтернативою 1. 

 
щодо територіальної альтернативи 1 

Організація робіт зі встановлення та монтажу технологічних вузлів обладнання, 
яке передбачено проектними рішеннями, здійснюватиметься із прив’язкою та 
інтеграцією до існуючого виробництва та мереж на існуючому проммайданчику. 

 
щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 
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, у відповідності до пункту 4, частини 3, статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» (зберігання та переробка вуглеводневої сировини 
(газу (метану) вугільних родовищ). 

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, для планованої діяльності передбачається у відповідності із 
ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року 
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 ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля». 

 
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. 

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 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»,______________________________ 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11  
__________________________________________________________________________________________, 

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 
що видається ____Державною архітектурно-будівельною інспекцією України,__________ 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 
«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 ____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"__________________________________________________________________________________ 

(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__ 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  

__________________________________________________________________________________________ 
контактна особа) 
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