
1 

 

 
____________ ___________ 

(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 

Публічне акціонерне товариство «Синельниківська Теплоізоляція» 

код згідно з ЄДРПОУ 00290475 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання:  

Місцезнаходження: 52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. 

Кирпична, 13. 

Тел.: (05663) 3-94-48 Керуючий санацією   Милащенко Геннадій Володимирович 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 

Планована діяльність полягає в продовженні промислової розробки 

Синельниківського родовища суглинків в якості сировини придатної для виробництва цегли 

керамічної.  Проектна потужність кар’єра становить 55 тис.м ³ в щільному тілі на рік.   

Станом на 01.01.2019 року Державним балансом запасів корисних копалин України 

обліковуються залишкові запаси суглинків за категоріями А+В+С1 в кількості 1536,8 тис.м ³ 

У 2017 році ПАТ «Синельниківська Теплоізоляція» уклало договір на виконання робіт 

з повторної геолого-економічної оцінки Синельниківського родовища суглинків у 

Синельниківському районі Дніпропетровської області та експертизу запасів ДКЗ України. 

Реєстраційні документи на роботи та дослідження з геологічного вивчення надр 

зареєстровані Держгеонадра України під державним реєстраційним номером У-19-375/1. 

Строк виконання робіт з  геолого-економічної оцінки та  експертизи запасів 

Синельниківського родовища суглинків у Синельниківському районі Дніпропетровської 

області кінець IV кварталу 2020 року. Термін передачі звітних матеріалів I квартал 2021 

року. 

Синельниківське родовище суглинків у Синельниківському районі Дніпропетровської 

області на зараз не розробляється. Залишок балансових запасів суглинків по формі 5-гр 

станом на 01.01.2019 року за категоріями А+В+С1 становить  1536,8 тис.м ³ 

Технічна альтернатива 1. Продовження розробки родовища планується відкритим 

способом по транспортній системі робки вскришним уступом висотою 0,7 м та двума 

видобувальними уступами висотою I-й уступ- 5,0 м;  II-й уступ- 5,35 м. 

Обробку ділянки площею 0,257 га  планується вести паралельними заходками з 

півночі на південь з розвитком загального фронту гірських робіт із заходу на схід. 

При обробці ділянки родовища буде використовуватися обладнання  екскаватор- 

САТ-М316D, екскаватор -навантажувач - САТ-428E, навантажувач фронтальний 

FotonAulionFL-956F. 

                                         
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 
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Транспортування сировини для цегли із забою до приймального бункера буде 

відбуватися автомобільним транспортом – спеціалізованим вантажним самоскидом КАМАЗ. 

Технічна альтернатива 2. 

Можливий гідравлічний спосіб відкритої розробки. Технологічний процес полягає у 

наступному: підготовка гірських порід до розмиву; безпосередньо розмив гірських порід; 

транспортування; відвалоутворення та складування. Підготовка породи до розмиву це - 

механічне розпушення породи екскаватором. Така підготовка до вийняття полягає у зміні їх 

природного стану з метою безпечного та економічного вийняття породи з масиву 

гідравлічним способом відкритої розробки. Розмивка гірської породи, транспортування  та  

складування у відвал  проводиться за допомогою гідромоторів та землевсмоктувачів. Всі 

вказані вище технологічні процеси виконуються у суворо визначеній послідовності та 

складають єдиний технологічний процес провадження відкритих гірничих робіт. Витяг як 

розсипчастих так м’яких порід може проводитись любими видами виймально-вантажного 

обладнання без попередньої підготовки. Заводнення гірських порід значно ускладнює роботу 

людей та механізмів. Насичені водою корисні копалини змінюють свої властивості і стають 

непридатними для подальшої переробки, чим ускладнюють роботу по їх видобутку і 

переробці. Дана технологічна альтернатива економічно таї екологічно недоцільна та не 

приймається як придатна для подальшої переробки суглинків для виробництва цегли.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Територіальна альтернатива 1 Синельниківське родовища суглинків розташовано в 

Дніпропетровській області, в Синельниківському районі, в 5 кілометрах на південний захід 

від центру міста Синельникове, біля підприємства ВАТ «Синельниківська Теплоізоляція», в 

верхів’ї балки Вороної, на землях Раївської сільської об’єднаної територіальної громади.  

 

Географічні координати: 

                        Т.1                      Т.2                   Т.3                     Т.4                  Т.5 

ПШ 481938 481938 481948 481952 481950 

Сх.Д 352813 352833 352844 352912 352926 

 

                        Т.6                      Т.7                   Т.8                     Т.9   

ПШ 481943 481928 481929 481934  

Сх.Д 352934 352905 352836 352806  

Територіальна альтернатива 2 Територіально Синельниківське родовище суглинків 

розташоване в межах вже дослідженої ділянки надр, яка вже розроблялася господарюючим 

суб’єктом за попередньою дозвільною документацією, тому територіальна альтернатива 

планової діяльності не розглядається 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Самим важливим із 

соціально-економічних факторів є постійне поповнення місцевого бюджету (в т.ч. плати за 

користування надрами) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, 

забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників 

до 100 осіб. Вдосконалення системи контролю за станом відходів, способами їх тимчасового 

зберігання та вивезення забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу планової 

діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. В цілому, вплив 

планової діяльності об’єкту на соціальне-економічне середовище можна оцінити як 

допустимий. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Корисними копалинами є четвертинні  глини і суглинки. В товщі четвертинних 

відкладень чітко вирізняються чотири різновидності суглинків і різновидність червоно-бурих 

(іноді жовто-бурих) глин. Загальна потужність четвертинних глин і суглинків на розвіданій 

площі від 11.1 м до 32,3 м. 

Геологічна будова родовища представлена в такому вигляді (зверху униз): 

№ п/п Коротке описання порід Потужність, м 
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від до середня 

1 Грунтово-рослинний шар 0,5 1,0 0,7 

2 Суглинок бурий, іноді жовто-бурий, 

гумусирований з карбонатними включеннями 

0,5 3,5 1,9 

3 Суглинок світло-жовтий, льосовидний, пухкий  1,0 4,5 2,9 

4 Суглинок бурий (коричневий) з рідким 

карбонатним включенням 

1,8 6,7 3,7 

5 Суглинок світло-жовтий, льосовидний, 

щільний  

3,0 5,5 4,2 

6 Глина червоно-бура, щільна, злегка піскувата, 

в’язка з порошкоподібними карбонатним 

включеннями. В товщі червоно-бурої глини 

виділяється порошок жовто-бурої глини, 

щільної, злегка піскуватої. Жовто-бура глина 

не має  повсюдного поширення, досягає 

найбільшої потужності в центральній частині 

родовища і виклинюється до нуля в 

південному напрямку 

5,5 15,9 10,5 

Згідно  Протоколу ЦКЗ Мінбудматеріалів УРСР № 153 від 29.03.1988 об’єм 

затверджених запасів по категоріям А+В+С, склав 14113 тис.м³. За своїм народно 

господарчим значенням і згідно існуючій технології вони підрозділяються на: балансові 

суглинки у кількості по категорії А- 2386 м³, та за балансові залишкові суглинки, 

розташовані під орними землями і полями фільтрації і всі червоно-бурі глини складають- 

11727 тис.м³. 

Станом на 01.01.2018 року по Синельниківському родовищу суглинків з 68,1 га 

загальної площі відроблено та рекультивовано 33,0 га. Вскрито, підготовлено і готове до 

використання 8,4 га запасів або 360 тис.м³, ще у 2017 році, але родовище не розробляється у 

2019 році у зв’язку з проведенням робіт по продовженню спеціального дозволу на 

користування надрами Синельниківського родовища.  

Згідно з актом про надання гірничого відводу, який внесено до реєстру 

Дніпропетровської обласної ради  12.04.2006 року за № 28 та 31.01.2014 року за  № 23-1  

площа гірничого відводу складає: 68,1+ 5,17 = 73,27 га ( де 68,1 га  площа затверджених 

запасів та 5,17 га – площа розносу бортів кар’єру). Земельний відвід , виділений рішенням 

Синельниківської районної Ради № 330-р від 29.09.1989 року площею 8,5 га знаходиться біля 

південних меж гірничого відводу. Площа цієї ділянки планується до розробки. 

За умов продовження спеціального дозволу на користування надрами 

Синельниківського родовища: 

Річна продуктивність кар’єру – 12000 м³; 

Добова продуктивність кар’єру – 94 м3/добу. 

Змінна продуктивність кар’єру – 94 м3/добу. 

Погодинна продуктивність кар’єру- 11,8 м3/добу 

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

санітарні правила планування і забудови населених пунктів» підприємство по видобуванню 

глини та суглинків має нормативний розмір санітарно-захисної зони 100м.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Що до Технічної альтернативи 1 екологічні обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-

допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище. При промислової 

розробці будуть дотримані нормативи:  

екологічної безпеки: 

- заходи щодо охорони атмосферного повітря будуть здійснюватися за нормами 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- здійснення постійного контролю технічного стану машин та механізмів, агрегатів; 

- використання та впровадження заходів щодо раціонального використання 
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природних ресурсів; 

- по завершені робіт буде проведений комплекс рекультиваційних робіт на порушених 

землях; 

санітарно-епідеміологічної безпеки: 

-експлуатація об’єкта буде проводитись згідно санітарним нормам та правилам; 

-забезпечення найбільш сприятливим умовам у гігієнічному відношенні умовам 

життєдіяльності населення буде проводитись відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні 

правила планування і забудови населених пунктів». 

Щодо Технічної альтернативи 2 екологічні обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-

допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище та співпадають з 

технічною альтернативою 1.  

Щодо Територіальної альтернативи 1 у зв’язку з тим, планова діяльність полягає  в 

продовженні промислової розробки в межах розвіданих запасів корисних копалин та в межах 

гірничого відводу вже організовано транспортну систему, систему навантажувальних  робіт, 

систему протизсувних природоохоронних робіт з відновлення порушених видобувними 

роботами земель, організовано вертикальне та горизонтальне планування у процесі 

отримання попередньої нормативно-правової документації. Підприємство діюче.   

Щодо Територіальної альтернативи 2 – територіальна альтернатива не 

розглядається. Див. п. 2.  

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

Щодо Технічної альтернативи 1 в продовженні промислової розробки 

передбачається:  

- 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; 

- виконання заходів щодо топо-геодезичних, інженерно-геологічних та інших 

вишукувань виконуються в необхідному обсязі. 

Що до Технічної альтернативи 2  необхідний обсяг еколого-інженерної підготовки 

та захисту території співпадають з Технічною альтернативою 1 

Що до Територіальної альтернативи 1 у зв’язку з тим, що видобування суглинків 

заплановане в межах розвіданих запасів корисних копалин та в межах гірничого відводу, 

територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається. 

Щодо Територіальної альтернативи 2 територіальна альтернатива не 

розглядається. Див. п. 2.  

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

Можливі впливи планової діяльності на довкілля включають: 

- Клімат та мікроклімат:  не очікується;                      . 

-Повітряне середовище: локальне забруднення при роботі будівельної техніки, 

автотранспорту. під час ремонтних робіт (зварка та різка металу). Незначне пиління грунту 

та гірських порід під час проведення розкривних та видобувних виймально-вантажних робіт. 

( оксид вуглецю, сірчаний ангідрид, мінеральні масла, пил неорганічний (SiO2>70%), пил 

неорганічний (SiO2<20%),  бенз(а)пірен, двоокис азоту).  

-Грунти та геологічне середовище: Тимчасове порушення геологічної будови 

(природного рельєфу денної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки та відвалу), виїмка та 

створення штучних насипів в межах кар’єру. 

-Водне середовище: Гідрогеологічні умови родовища задовільні, на водне середовище 

діяльність  не вплине за винятком обводнення території у районі 2-го горизонту добувних 

робіт за рахунок полів фільтрації в північному крилі кар’єрного поля. Негативного впливу на 

навколишнє водне середовище (підземні та поверхневі води) під час експлуатації 

проектованого кар’єру не передбачається. 

 - Рослинний і тваринний світ: Реліктові рослини та рослини що знаходяться під 

охороною (Червона книга) на прилеглих територіях та в межах впливу кар’єру відсутні. 
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Негативного впливу від масового вирубування дерев чи значних негативних порушень 

природних умов існування фауни не передбачається. 

 -Заповідні об’єкти: Території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах площі 

проектованого кар’єру відсутні. Проект не зачіпає землі природних заповідників, 

національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду. 

- Культурна спадщина: Вплив на культурну спадщину відсутній. 

-Навколишнє соціальне середовище: Здійснення негативних впливів не 

передбачається.  

- Навколишнє техногенне середовище: не спричиняє порушення навколишнього 

техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації  

-Відходи: Поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про 

відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно 

до вимог діючих законодавчих норм і актів). Утворенні відходи будуть своєчасно передані 

спеціальним органам на утилізацію, згідно укладених договорів 

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”): 

Відповідно до п.1 ч.3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

планована діяльність із видобування корисних копалин на родовищі площею 8,5 га належить 

до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 

та підлягають 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: 

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-VІІІ 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 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 
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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: продовження строку дії 

дозволу на користування надрами від 30.12.2005 року №3821. 

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: 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної 

адміністрації, вул. Лабораторна, 69, Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua, 
(096) 512-94-24 

 

Керуючий санацією 

ПАТ «Синельниківська Теплоізоляція» 

 

_____________  (Милащенко Г.В.) 

 

 

 

http://old.adm.dp.gov.ua/__c2257e83007a028b.nsf/b07122b559dbcb50c22572ba0052a791/ecology@adm.dp.gov.ua

