
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 
Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради 

код згідно з ЄДРПОУ 36220643 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

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  

 мають відмітку у паспорті) 

 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
 

50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, буд. 1 

тел. (0564) 92-23-02, (0564) 74-69-20 
(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 

Мета планованої діяльності: «Реконструкція привокзальної площі станції 

залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний» за адресою: вул. Залізничників, буд. 1, 

Довгинцевський р-н, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50023. 

Технічна альтернатива 1 

Передбачається виконання робіт з реконструкція привокзальної площі, 

технічних мереж та благоустрою прилеглої території. Площа реконструкції складає                

3,2 га.  

Під час реконструкції планується зміна місця розташування трамвайної колії, 

шляхом укладання рейок з використанням автокранів, влаштування майданчиків для 

висадки пасажирів маршрутного транспорту, майданчику для висадки пасажирів 

тролейбусного транспорту, пасадочного майданчику тролейбусної зупинки, 

трамвайних зупинок, пасадочного майданчику трамвайної зупинки, майданчиків для 

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



тимчасового зберігання легкових автомобілів, майданчику для тимчасового зберігання 

маршрутного транспорту, зупинки маршрутного транспорту та реконструкція 

центрального майданчику скверу.  

Технічна альтернатива 2 

Зміну місця розташування трамвайної колії, здійснювати шляхом укладання 

рейок з використанням рейкоукладача, зупинки маршрутних транспортних засобів, 

майданчики тролейбусних і трамвайних зупинок обладнувати МАФ для реалізації 

супутніх товарів.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: Територіальна альтернатива 1 

Привокзальна площа станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний.  

Місце провадження планованої діяльності: Територіальна альтернатива 2 

Не розглядається у зв’язку з тим, що територія планованої діяльності визначена                   

матеріалами містобудівної документації. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Позитивним аспектом реалізації планованої діяльності є покращення умов 

обслуговування мешканців і гостей міста, оптимізація руху транспортних засобів по 

території привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний,                 

а також реконструкція технічних мереж (енерго-, тепло-,                                

водозабезпечення, зв’язку, зливової каналізації). 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Під час реконструкції планується зміна місця розташування трамвайної колії 

(довжина колії в розгорнутому вигляді складає 730 м), влаштування майданчиків для 

висадки пасажирів маршрутного транспорту (2 од.), майданчику для висадки пасажирів 

тролейбусного транспорту (1 од.), пасадочного майданчику тролейбусної зупинки                  

(1 од.), трамвайних зупинок (2 од.), пасадочного майданчику трамвайної                         

зупинки (1 од.), майданчиків для тимчасового зберігання легкових автомобілів                   

(на 92 та на 9 машино-місць), майданчику для тимчасового зберігання маршрутного 

транспорту (на 8 машино-місць), зупинок маршрутного транспорту (2 од.). 

Передбачається реконструкція центрального майданчику скверу на привокзальній 

площі (загальна площа озеленення складе 3400 м2). 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1 

- по забрудненню атмосферного повітря - дотримання значень 

граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі населених пунктів та значень допустимих еквівалентних рівнів шуму;  

- по загальним санітарним нормам - дотримання санітарних розривів при 

забудові міських територій; 

- по впливу електромагнітного випромінювання - дотримання 

граничнодопустимих рівнів напруженості електричного поля; 

- по впливу вібрації - дотримання граничнодопустимих рівнів вібрації; 

- по впливу водне середовище - дотримання правил експлуатації зливової 

каналізації;  

- по впливу на техногенне середовище - дотримання охоронних зон 

пам’ятників архітектури. 

- по впливу рослинний та тваринний світ - можливе знесення зелених 

насаджень проводити згідно Постанови КМУ від 01.08.2006 № 1045. 

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічної альтернативи 1. 



Щодо територіальної альтернативи 1 

- містобудівні умови та обмеження;  

- розміри санітарних розривів;  

- протипожежні розриви між спорудами;  

- розміри охоронних зон пам’ятників архітектури; 

- технічні умови щодо інженерного забезпечення укладки трамвайної колії та 

тролейбусної лінії. 

Щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічно п. 3. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території                              

за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1 

Інженерно-геологічні, екологічні, топографо-геодезичні вишукування будуть 

виконуватися в повному обсязі згідно законодавства. Проектні рішення в період 

будівництва і експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту. 

Передбачені охоронні та захисні заходи.  

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічної альтернативи 1.  

Щодо територіальної альтернативи 1 

- дотримання  санітарних розривів; 

- дотримання охоронних зон пам’ятників архітектури;  

- збереження існуючої транспортної інфраструктури. 

Щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічно п. 3. 

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

Щодо технічної альтернативи 1 

При виконанні підготовчих та будівельних робіт передбачається вплив на стан 

навколишнього середовища:  

1. На атмосферне повітря:  

- викиди забруднюючих речовин при роботі ДВЗ автотранспорту та 

будівельної техніки; 

- викиди забруднюючих речовин при механічній обробці металів;  

- викиди забруднюючих речовин при зварювальних роботах;  

- викиди забруднюючих речовин при фарбувальних роботах.  

2. Шумовий вплив:  

- при роботі ДВЗ автотранспорту та будівельної техніки; 

- при механічній обробці металів; 

3. Вібраційний вплив:  

- при роботі автотранспорту та будівельної техніки; 

4. Поводження з відходами:  

- утворення побутових та будівельних відходів з подальшим розміщенням                       

в місцях видалення відходів або передачею на утилізацію спеціалізованим 

організаціям. 

4. На рослинний та тваринний світ: у разі необхідності видалення існуючих 

зелених насаджень проведення відповідних робіт здійснюватиметься у відповідності                 

з чинним законодавством.  

Впливи планованої діяльності при експлуатації об’єкту:  

1. На кліматичні умови - вплив опосередкований;  

2. На атмосферне повітря - помірний вплив здійснюватиметься в результаті 

роботи ДВЗ автомобільного транспорту. Приземні концентрації забруднюючих 

речовин та рівень шумового навантаження відповідатиме вимогам діючих санітарних 

та природоохоронних норм;  

3. На геологічне середовище - вплив локальний;  



4. На ґрунт - вплив відсутній за умов своєчасного вивезення побутових 

відходів; 

5. На водне середовище - вплив опосередкований;  

7. На соціальне середовище - вплив позитивний шляхом покращенням умов 

обслуговування мешканців і гостей міста та оптимізації руху транспортних засобів;  

8. На техногенне середовище - вплив помірний за умов дотримання проектних 

рішень.  

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічної альтернативи 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Планованою діяльністю передбачені екологічні, санітарно-гігієнічні, 

протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних 

документів. 

Щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічно п. 3. 

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») 

Згідно ст. 3 частини 3 п. 10 абзацу 8 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля», об’єкт планованої діяльності належить до другої категорії видів діяльності                   

і підлягає оцінці 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 

Відповідно 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:  

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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  

Поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000  

Тел.: (096) 512-94-24, (0562) 46-41-61 

е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua  
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 


