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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ” код ЄДРПОУ 00190911 

 (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: 53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, 62. 

Контактний номер телефону: (056) 790-16-35; boops.mgok@gmail.com. 
(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. 
Перенос під’їзних залізничних колій та пункту перегрузки руди Грушевського кар’єру 

акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат” на території 
Грушевського кар’єру. 

 

Технічна альтернатива 1. 
Планована діяльність передбачає будівництво нових під’їзних залізничних колій та 

пункту перегрузки руди та демонтаж старих залізничних під’їзних колій та пункту 
перегрузки руди (далі - будівництва (перенесення) та демонтаж) Грушевського кар’єру для 
обслуговування рудничного складу акціонерного товариства „Марганецький гірничо-

збагачувальний комбінат” на території Грушевського кар’єру. 
Планованою діяльністю з будівництва (перенесення) передбачено створення трьох 

нових колій в межах Грушевського кар’єру шляхом перенесення існуючої колії, та пункту 
перегрузки руди у зв’язку з виробничими потребами - для обслуговування рудничного 
                                           
1  Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



складу з метою організації на коліях фронту навантаження руди. Планована діяльність з 

демонтажу старих залізничних під’їзних колій та пункту перегрузки руди з метою 
зменшення експлуатаційних витрат та зменшення навантаження на навколишнє середовище. 

 

Технічна альтернатива 2. 
Технічною альтернативою перенесенню пункту перегрузки руди та залізничної колії 

для обслуговування рудничного складу є проведення капітального ремонту та подальша 
експлуатація існуючих залізничних колій та рудничного складу та будівництво тимчасового 
дорожнього полотна для автомобільного транспорту з використанням кар’єрного 
автотранспорту для потреб підприємства. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Територія планованої діяльності з будівництва (перенесення) нових залізничних колій 

та рудничного складу та демонтаж існуючих під’їзних залізничних колій та пункту 
перегрузки руди акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат” 
розташована на території Грушевського кар’єру. Планована діяльність буде здійснюватись в 
межах існуючої земельної ділянки яка знаходиться на території Новокиївського 
старостинського округу, загальна площа ділянки, що знаходиться у постійному користуванні 
акціонерного товариства “ Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат ”, становить - 

899,1329 га; кадастровий номер 1225487500:01:001:0133. 
 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявним у підприємства 

правом на постійне користування земельною ділянкою. 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в стабільному 
функціонуванні акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат” 
за рахунок покращення експлуатаційних показників основного обладнання, що призводить 
до постійних відрахувань в місцеві бюджети, та збереженню робочих місць. 

 

 

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

 

Планована діяльність з будівництва (перенесення) передбачає наступні заходи: 
укладання нового стрілочного переводу №101 на ПК45+40 перегону ст. Грушевська – Шахта 
9-10; будівництво трьох залізничних колій №1 - навантажувальна, №2 - обгінна та №3 – 

витяжна; укладання двох стрілочних переводів №102 та №103 на навантажувальній колії; 
улаштування водопропускної труби; укладання водовідвідних залізобетонних лотків вздовж 
колії. 

Загальна довжина залізничних колій, які проектуються, складає 951,07 м; у тому 
числі: колія №1 навантажувальна повною довжиною - 572,60 м; корисна довжина -156,34 м; 
колія №2 обгінна повною довжиною є 255,90 м; корисна довжина - 157,00 м; колія №3   
витяжна повною довжиною дає 122,57 м; корисна довжина - 122,57 м. У плані під’їзні 
залізничні колії №1 та  №2  складаються з прямих та кривих ділянок, колія №3 -  пряма. 
Мінімальний радіус кривих становить 300 м  на колії №2. 

Передбачено укладання  рейок типу Р65 на залізобетонних шпалах; епюра шпал на 
прямих ділянках складає 1680 шт./км та 1840 шт./км  у кривих ділянках колій; скріплення 



рейок типу зі шпалами типу – КБ; укладання трьох стрілочних переводів №№101, 102 та 103 
марки Р65 1/9 на залізобетонних брусах. 

Баласт двошаровий. Баластування передбачається щебеневим баластом, товщиною 
0,25 м під шпалою на  піщану подушку, товщиною 0,20 м. 

Ширина баластної призми по коліях зверху прийнята 3,40 м. На кривих ділянках колій 
радіусом менше 600 м, баластна призма розширюється з зовнішнього боку на 0,10 м. 

Крутизна укосів баластної призми складає 1:1,5. 
Земляне полотно в межах колії, які проектуються, у зв’язку з сильно пересіченим  

рельєфом місцевості, розташоване на насипу висотою до 10 м та в виїмки глибиною до 11 м. 
Для спорудження земляного полотна в межах насипу використовуються скришні 

породи, та насипний ґрунт (ІГЕ-1а, ІГЕ-1б) з передбаченням заходів щодо забезпечення 
надійності конструкцій – стабільності основної площадки земляного полотна та стійкості 
укосів. 

Для водовідведення від основної площадки земляного полотна передбачено 
улаштування закритих залізобетонних водовідвідних лотків, уздовж колії №2 та №3. Лотки 
мають повздовжній ухил 2‰ в бік водопропускної труби. 

Для водовідведення поверхневих вод передбачено будівництво залізобетонної 
водопропускної труби під колією №1 на ПК3. Вода з водопропускної труби відводиться до 
місця накопичення кар’єрної води та відкачується насосами в водосховище оборотної води, 
яка використовується в основному виробництві. 

Також для забезпечення безпеки руху передбачено будівництво колійного упору 
наприкінці колій №3. 

Для забезпечення безпеки експлуатації під’їзної колії передбачається улаштування 
освітлення стрілочних переводів та фронтів навантаження-розвантаження. 

Пункт перевантаження представляє собою площадку на якій зберігається насипом 
порода. На рудничному складі розміщено екскаватор марки ЕКГ-5. 

Планована діяльність з демонтажу старих залізничних під’їзних колій та пункту 
перегрузки руди проводиться після завершення будівництва (перенесеня) нових колій та 
пункту перегрузки руди. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
 

щодо технічної альтернативи 1: 
Обмеження встановлюються відповідно до діючого законодавства України у сфері 

охорони навколишнього середовища. 
- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; 
- по утворенню відходів під час робіт з реконструкції: мінімізація утворення, облік та 

утилізація згідно чинного законодавства України; 
- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, 
відсутність забруднення поверхневих вод; 

- за акустичним впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження; 
- дотримання СЗЗ; 
- дотримання правил пожежної безпеки. 
 

щодо технічної альтернативи 2: 
Як і для технічної альтернативи №1, додатково викиди парникових газів та 

пилоутворення. 
 
щодо територіальної альтернативи 1: 



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

 
щодо територіальної альтернативи 2: 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявним у підприємства 

правом на постійне користування земельною ділянкою. 
 

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

щодо технічної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка у відповідності до ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні 

вишукування для будівництва» не передбачається. 
До захисту територій належить: 
- зменшення утворення пилу. 
 

щодо технічної альтернативи 2: 
Як і для технічної альтернативи №1. 
 
щодо територіальної альтернативи 1: 
Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається. 
 

щодо територіальної альтернативи 2: 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявним у підприємства 

правом на постійне користування земельною ділянкою. 
 

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 робіт з 

будівництва (перенесення) та демонтажу визначається виділенням парникових газів та пилу. 
Вплив має постійний характер. Планована діяльність з будівництва (перенесення) та 
демонтажу не призводить до утворення стаціонарних джерел викиду, кількість 
нестаціонарних джерел забруднення у відповідності до існуючої інвентаризації викидів в 
атмосферне середовище зберігається.  

Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і мікроклімат в 
розглянутому районі, так як територія планованої діяльності знаходиться в межах існуючого 
кар’єру з антропогенно-порушеними територіями а передбачені заходи знижують 
пилоутворення. Істотних змін мікроклімату і клімату при здійсненні планованої діяльності 
не відбудеться. 

Характеристика можливих впливів планованої діяльності на компоненти 
навколишнього середовища: 

- на повітряне середовище: при виконанні будівельних робіт та робіт з демонтажу від 
будівельної техніки в повітряне середовище буде викидатися газоповітряна суміш, що 
містить забруднюючі речовини: ангідрид сірчистий, азоту діоксид, азоту оксид, вуглецю 
оксид, вуглеводні, сажу;  

- на водне середовище: привозна вода використовується лише під час виконання 
будівельних робіт та робіт з демонтажу на виробничі та питні потреби; скид фекальних 
стоків передбачено в біотуалет з подальшим вивезенням на очисні споруди; 

- на ґрунти: після завершення будівельних робіт та робіт з демонтажу, порушені землі 
підлягають упорядкуванню, відходи що утворяться вивозяться (передаються) на утилізацію 
спеціалізованим підприємствам; 



- на клімат і мікроклімат: запланована діяльність не вплине у зв´язку з відсутністю 
значних викидів парникових газів та виділення тепла; 

- на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: стан сформованих у районі 
проектованої діяльності біотопів флори й фауни не зміниться, заповідні об'єкти в зоні 
активного впливу відсутні; видалення зелених насаджень проектом не передбачено; 

- на навколишнє соціальне середовище: вплив відсутній; 
- на навколишнє техногенне середовище: у результаті планованої діяльності 

порушення експлуатаційної надійності прилеглих техногенних об'єктів не передбачається. 
Вплив на ґрунтово-рослинний шар не передбачається. 

Отже, планована діяльність з будівництва (перенесення) та демонтажу не призведе до 
погіршення здоров’я та умов життєдіяльності місцевого населення. 

Акустичний вплив, джерела впливу: 
У процесі будівельних робіт та робіт з демонтажу можуть виникати короткочасні 

незначні впливи на довкілля внаслідок шуму та вібрації. Проте вплив від зазначених робіт є 
типовим, будівельним шумом, короткочасним і незначним, і не створить наднормативного 
рівня шумового навантаження. 

 

щодо технічної альтернативи 2: 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
 

щодо територіальної альтернативи 1 та 2: 
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля – шум, вібрація на межі СЗЗ. 
 

щодо територіальної альтернативи 2: 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявним у підприємства 

правом на постійне користування земельною ділянкою. 
 

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 10) інфраструктурні проекти: 
будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; 
будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження 

різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; 

Пункт 14) 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 цієї частини, 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, 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 зауваженні 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                                                                               . 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 
що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Дніпропетровській області  
(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 

 

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) 


