
Додаток 2 
до Інформаційної довідки про Порядок 
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 Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання) 
 
Унікальний реєстраційний номер справи 
про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності  
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, 
для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)  

 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
Приватне підприємство «ФРЮЛИНГ» Код ЄДРПОУ 34489010 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - 
підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер) 

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

1 Інформація про суб’єкта господарювання  
Юридична адреса: 50069, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 

б. 8, кв. 12, телефон (067) 569-09-30: 
Місце провадження планованої діяльності: підводний кар’єр Карнаухівського родовища 

знаходиться в північно-західній частині Дніпропетровської області в русловій частині 
Карнаухівського рукава р. Дніпро, перекат Карнаухівський-2, біля смт. Карнаухівка. 

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2 Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 
Планована діяльність, її характеристика. 
Планована діяльність полягає у видобуванні руслових пісків, придатних як дрібний 

заповнювач для бетону, для дорожнього будівництва та для благоустрою, рекультивації і 
планування. 

Кар’єр Карнаухівського родовища знаходиться в русловій частині Карнаухівського 
рукава р. Дніпро в несудноплавній частині в 150-180 м від берега. Ґрунтовий шар і породи 
розкриву відсутні. 

Так як кар’єр Карнаухівського родовище повністю розташоване під товщою води, то 
розробка відбуватиметься з використанням плавучого земснаряду і плавучого грейферного 
крана. 

Відвантаження піску здійснюватиметься безпосередньо в баржі, які призначені для 
транспортування піску. Для транспортування піску можуть бути використані баржі 
вантажопідйомністю 1000, 2000 т. 



Товща води над корисною копалиною становить 2 – 5,4 м. Відмітка рівня води в 
водосховищі може змінюватися протягом року.  

Потужність пісків на ділянці розробки становить 5,1 – 8 м. 
Глибина розробки корисної копалини, з урахуванням товщі води над корисною 

копалиною,  по технічним характеристикам і умовам залягання піску становить 11 –12 м. 
Висота підводного уступу – 6 – 8,5 м. 

Технічна альтернатива 1: Розробка підводного кар’єру  буде здійснюється 
гідромеханізованим способом із застосуванням плавучого земснаряду НСС 400/20 (або 
аналога) і плавучого грейферного крана КПЛ-5-30 вантажопідйомністю 5 т (або аналога) з 
намиванням піску на баржі. 

Технічна альтернатива 2: Намивання піску з підводного кар’єру на карти намиву (які 
будуть знаходитися в охоронній зоні річки) з використанням пульпопроводів. 

3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 
Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 1:  
Кар’єр Карнаухівського родовища будівельних пісків знаходиться в північно-західній 

частині Дніпропетровської області в русловій частині Карнаухівського рукава р. Дніпро, 
перекат Карнаухівський-2, біля смт. Карнаухівка. 

Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 2.  
Аналогічно територіальній альтернативі 1 та додаткове відведення земельних ділянок 

для розміщення карт намиву та під’їзних доріг. 
4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний 

вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць для населення, яке проживає 
в межах даного адміністративного району. Крім того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т. 
ч. сплата рентних платежів). Видобувна галузь дає можливість передбачити розподіл коштів 
між бюджетами різних рівнів і направленням. 

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

Потужність кар’єру по видобутку корисної копалини – до 100 тис. м3/рік. 
З урахуванням розносу бортів підводного кар’єру  площа кар’єру Карнаухівського 

родовища будівельних пісків становитиме близько 5 га. 
Максимальний об’єм корисної копалини 350 000 м³. 
Корисною копалиною є обводнені кварцові піски, світло-жовтого, сірого, жовто-сірого, 

світло-сірого кольору, дрібнозернисті, потужністю 5,1 – 8 м. 
Глибина розробки корисної копалини, з урахуванням товщі води над корисною 

копалиною,  по технічним характеристикам і умовам залягання піску становить 11 –12 м.  
Розкривні породи на кар’єрі Карнаухівського родовища відсутні. 
6 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1:  
Дотримання меж санітарно-захисної зони розробки родовища. В період нересту всі 

роботи по видобутку корисної копалини забороняються. 
Атмосферне повітря – дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 
Відходи – передача відходів спеціалізованим підприємствам згідно укладених договорів. 
щодо технічної альтернативи 2:  
Аналогічно технічній альтернативі 1 та встановлення додаткової СЗЗ для карт намиву, 

обмеження у відповідності до ст. 89 Водного кодексу України. 



щодо територіальної альтернативи 1: 
− відпрацювання запасів корисної копалини по площі і на глибину затверджених запасів; 
− дотримання встановлених меж СЗЗ. 
− шумове, вібраційне та акустичне  навантаження – дотримання встановлених норм на 

межі житлової забудови. 
щодо територіальної альтернативи 2. 
 Аналогічно територіальній альтернативі 1 та проведення рекультивації після 

відпрацювання карт намиву. 
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1:  
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та археологічні вишукування. 
щодо технічної альтернативи 2:  
Аналогічно технічній альтернативі 1 та підготовка прибережно-захисної смуги під 

складування піску. 
щодо територіальної альтернативи 1. 
Влаштування меж кар’єру Карнаухівського родовища плавучими буями. 
 щодо територіальної альтернативи 2:  
Аналогічно територіальній альтернативі 1 та визначення та влаштування карт намиву та 

автомобільних доріг, проведення рекультивації та висадження зелених насаджень. 
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1: Можливі впливи планованої діяльності: 
Клімат і мікроклімат: Вплив на клімат і мікроклімат помірний. 
Геологічне середовище: Зміна поверхні дна в процесі проведення гірничих виробок за 

площею і глибиною залягання затверджених запасів. 
Водне середовище. Можливість замутнення шарів води біля робочих засобів 

гідромеханізації, носить тимчасовий характер. 
Шумове забруднення: Пов’язане з роботою гірничодобувного обладнання. 
Відходи: Утворення відходів під час розробки родовища та експлуатації спецтехніки. 
Повітряне середовище: Викиди забруднюючих речовин під час роботи гірничодобувного 

обладнання при проведенні видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт. 
Ландшафт: Зміна дна водного об’єкта. 
Рослинний і тваринний світ: Тимчасове збіднення флори та іхтіофауни. 
Природно-заповідний фонд: Найближчим об’єктом природно-заповідного фонду є 

Дніпровсько-Орільський природний заповідник, який знаходиться на північний схід від 
родовища.  

щодо технічної альтернативи 2:  
Аналогічно технічній альтернативі 1 та шум, вібрація на межі житлової забудови від 

техніки, яка працює на плануванні, навантаженні та транспортуванні карт намиву. 
Збільшення кількості промислових відходів. 

щодо територіальної альтернативи 1:  
Відбуватиметься локальний вплив на території планованої діяльності. Встановлена 

санітарно-захисна зона підводного кар’єру.  
 щодо територіальної альтернативи 2:  
Аналогічно територіальній альтернативі 1 та забруднення зваженими частинами водного 

об’єкта з карт намивання. 
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 належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: 
ст. 3, частини, 3, п. 10, абз. 7 та ст. 3, частини, 3, п. 11, абз. 10 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». 

10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав). 

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 до ст. 6 Закону України «Про оцінку 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. 

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  

отримання спеціального дозволу на користування надрами (продовження дії), 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

 що видається Державною службою геології та надр 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 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації. 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел.: +380 096 512 9424, ел. пошта: 
ecology@adm.dp.gov.ua. 

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


