
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 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

Код ЄДРПОУ 00191000 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ» (АТ «ПІВДГЗК») 

Юридична адреса: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг 

Генеральний директор – Федін Костянтин Анатолійович  

Контактний телефон +38 (056) 407-73-09, факс: +38 (056) 440-42-01; 

 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Реконструкція хвостового господарства та оборотного водопостачання в районі с. 

Войково для підтримки потужності комбінату. Нарощування дамби вище відм. +159,0 м (на 

землях Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області). 

АТ «ПІВДГЗК» – діюче підприємство з видобутку та переробки залізної руди, діяльність 

якого призводить до утворення значної кількості технологічних відходів – «хвостів». Для їх 

складування на комбінаті існують два хвостосховища – «Войково» та «Об'єднане. Перша карта». 

Хвостове господарство та оборотне водопостачання АТ «ПІВДГЗК» включає: 

–  систему гідравлічного транспорту хвостів; 

– систему споруд та обладнання для відведення освітленої води з хвостосховища та 

перехоплення дренажних фільтраційних вод; 

– систему оборотного водопостачання. 

Метою планової діяльності є збільшення терміну експлуатації існуючого хвостосховища 

«Войково». Нарощування хвостосховища здійснюватиметься в умовах діючого виробництва та 

забезпечить експлуатацію існуючого хвостосховища «Войково» з одночасною експлуатацією 

хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» з урахуванням поетапного досягнення продуктивності 

підприємства 30,0 млн. тонн в рік сирої руди. 

 

  



Технічна альтернатива1: 

Додаткова ємність хвостосховища утворюється шляхом нарощування дамб обвалування 

всередину хвостосховища з відм. 159,0 м до відм. 163,0 м одним пусковим комплексом і з 

висотою ярусу нарощування 4,0 метрів. 

Для нарощування дамб обвалування до позначки 163,0 м в процесі експлуатації 

хвостосховища передбачена технологія «картового намиву». 

Особливості використання технології «картового намиву»: 

- при прориві обсяг витікання води зі ставка хвостосховища виключається, так як по 

периметру ставок хвостосховища захищений огороджувальними дамбами карт намиву, картами 

і дамбою обвалування; 

- нарощування хвостосховища відбувається одночасно з його експлуатацією. 

Нарощування дамби до позначки 163,00 м передбачає: 

1) Нарощування дамби обвалування хвостосховища до відмітки 163,0 м; 

2) Нарощування розділових і огороджувальних дамб карт намиву хвостосховища до 

відмітки 162,50 м; 

3) Укладання нових розподільчих пульповодів діаметром 1020 мм по гребеню дамби 

обвалування (відм. 163,0 м); 

4) Підготовку основи під водоскиде спорудження №10; 

5) Будівництво водоскидної споруди №10 сифонного типу на I-му і II-му ярусах з 

водовідвідними трубами і перенесенням вакуум-насосної станції з позначки 159,0 м: 

- I-й ярус сифонного водоскиду (сифон № 1) укладається на майданчику з відміткою гребеня 

161,00 м і працює в інтервалі оцінок рівня води у хвостосховищі 157,5 ÷ 159,50 м; 

- II-й ярус сифонного водоскиду (сифон № 2) укладається на майданчику з відміткою 

гребеня 163,0 м і працює в інтервалі оцінок рівня води у хвостосховищі 159,50 ÷ 161,50 м. 

 

Технічна альтернатива 2: 

В якості альтернативного варіанту, планованою діяльністю передбачається «чашевий» намив 

хвостів.  

При «чашевому» намиві збільшується корисна ємність хвостосховища і зменшуються обсяги 

будівництва. При даному способі намиву немає можливості одночасно вести будівництво 

хвостосховища і його експлуатацію. Тому використання «чашевого» способу намиву, передбачає 

виведення із експлуатації діючого хвостосховища на період виконання будівельних робіт, а це не 

менше як 1,5÷2 роки.  

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Територіальна альтернатива 1: 

Планована діяльність передбачається на території діючого хвостосховища «Войково», що 

знаходиться на території існуючого земельного відводу АТ «ПІВДГЗК» на землях Новолатівської 

сільської ради Широківського р-ну Дніпропетровської обл. 

Хвостосховище розміщено на північний захід від проммайданчика №1 комбінату. 

Нарощування хвостосховища здійснюватиметься в умовах діючого виробництва без 

додаткового відведення земель. 

Площа земельної ділянки, в межах якої розташовано хвостосховище «Войково», в результаті 

проектних рішень не зміниться – 1253.3125 га на підставі державного акту на право постійного 

користування землею серії ДП Шр-№214, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на 

право постійного користування землею за Шр-№214 у 2000 році, та  - 97,9196 га на підставі 

договору оренди №1/14 від 17.02.2014, та додаткової угоди до нього №1 від 15.02.2018. 

. 

Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається. 

Територіальна альтернатива 2: 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, в зв’язку з тим, що планова діяльність 

передбачає реконструкцію діючого хвостосховища «Войково» з нарощуванням дамб вище 

позначки +159,0м. В додатковому відводі землі не має потреби, територіальна альтернатива 1  є 

оптимальним варіантом. 



 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Планована діяльність і в подальшому забезпечить збереження робочих місць для робітників 

підприємства та соціальний захист для них та їх сімей. Підприємство за рахунок реалізації своєї 

продукції в Україні вносить помітний внесок в економічний потенціал регіону та країни. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Хвостосховище «Войково» складається з первинної дамби з відміткою гребеня 104,5 м і 

вторинних дамб обвалування на відмітках 109,0 м; 114,0 м; 116,0 м; 119,0 м; 121,0 м; 123,0 м; 

127,0 м; 131,5 м; 135,0 м; 139,0 м; 143,0 м, 147,0 м, 151,0 м і 155,0 м. Дамби обвалування зміщені 

по відношенню один до одного всередину хвостосховища. 

Первинна дамба конструктивно являє собою упорну призму зі скельної вскриші з екраном з 

суглинку, з кріпленням верхового укосу скельної вскришею. 

Вторинні дамби обвалування відсипані з хвостів з кріпленням укосів і гребеня скельною 

вскришею. 

Починаючи з ярусу нарощування дамби обвалування з відміткою 116,0 м і до ярусу 

нарощування з відміткою 155,0 м, намив хвостосховища здійснюється із застосуванням 

технології випереджаючого "картового намиву".  

Додаткова ємність хвостосховища утворюється шляхом нарощування дамб обвалування 

всередину хвостосховища з відм. 159,0 м до відм. 163,0 м одним пусковим комплексом і з 

висотою ярусу нарощування 4,0 метрів. 

Весь фронт намиву розбивається на 7 карт намиву (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Розмір карт 

довжиною від 240,0 м до 750,0 м, шириною від 55,5 м до 75,0 м. Карти намиву захищаються 

дамбою обвалування (основна дамба), огороджувальними і розділовими дамбами. Для скидання 

води з карт в тілі огороджуючих дамб передбачаються водовипуски. 

Загальна площа хвостосховища при дамбі з відм. 155,0 м становить 1,317 млн. м2.  

Загальна сумарна ємність від початку експлуатації хвостосховища до відмітки. 155,0 м 

становить 203,33 млн. м3. Корисна сумарна додаткова ємність при відм. 163,0 м складе 4,43 

млн.м3. 

За графіком будівництва та експлуатації терміни намиву позначки 163,0 м заплановані на 

2023 рік. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1: 

Обмеження планованої діяльності передбачають:  

- не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі населених місць;  

- дотримання нормативних  рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони та житлової 

забудови; 

- дотримання значень фонових показників та санітарних норм якості вод;  

- дотримання значень фонових показників якості стану ґрунтів в районі хвостосховища. 

Щодо технічної альтернативи 2 – обмеження аналогічні тим, які встановлюються до 

технічної альтернативи 1.  

Щодо територіальної альтернативи 1: 

- територіальні обмеження визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності 

та поряд з нею;    

- забезпечення меж встановленої санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу 

шкідливих факторів на цій межі;   

- використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих в постійне та 

тимчасове користування у відповідності з вимогами чинного законодавства.  

Щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядаються див. п 3. 

 



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

Щодо технічної альтернативи 1: 

Додаткова ємність хвостосховища «Войково» утворюється шляхом нарощування дамб 

обвалування всередину хвостосховища одним пусковим комплексом.  

Проектні рішення передбачають одночасну експлуатацію хвостосховища та нарощування 

дамб. 

В процесі будівництва та експлуатації хвостосховища буде забезпечено:  

1) постійні спостереження за деформаціями основи і тіла дамб для визначення вертикальних 

та горизонтальних зсувів хвостосховища;  

2) проведення постійних фільтраційних спостережень;  

3) проведення постійних інструментальних вимірів: гідродинамічного режиму основних 

водоносних горизонтів навколо території планованої діяльності; рівня води у хвостосховищі; 

рівня води у п’єзометрах; рівня зміщення марок;  

4) дослідження стану гідротехнічних споруд хвостосховища; технічного стану водоводів. 

Здійснюється виконання моніторингових досліджень та інструментальних вимірювань 

вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ та житлової забудови; рівень 

шумового навантаження на межі СЗЗ та території найближчих житлових забудов; результати 

лабораторного контролю якості фільтраційних і дренажних вод, які надходять в систему 

оборотного водоспоживання комбінату; результати випробувань ґрунтів навколо хвостосховища 

(моніторинг місць видалення відходів); результати випробувань підземних вод; результати 

випробувань поверхневих вод.  

Передбачені заходи щодо забезпечення нормативного стану повітряного басейну: 

обводнення пляжів із хвостів шляхом рівномірного намиву, регулярний полив доріг за 

допомогою поливомийних машин, закріплення насипів із хвостів конструктивними елементами 

зі скельних порід, постійне утримання карт хвостосховища у вологому стані. Забезпечення 

облаштування майданчиків з твердим покриттям для місць обслуговування та стоянки 

автотранспорту, а також в місцях тимчасового зберігання відходів. Захист підземних вод від 

забруднення забезпечується за допомогою існуючої дренажної системи. 

Щодо технічної альтернативи 2: аналогічна еколого-інженерна підготовка і захист 

території, що й за технічною альтернативою 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Будівництво здійснюється на території АТ «ПІВДГЗК» з використанням існуючої 

інфраструктури на території діючого хвостосховища. 

Щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядаються див. п.3. 

 

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

Об'єктами впливу на довкілля при реалізації планованої діяльності є: 

щодо технічної альтернативи 1: 

Клімат і мікроклімат – Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і 

мікроклімат в розглянутому районі. Істотних змін мікроклімату і клімату при здійсненні 

планованої діяльності не відбудеться. 

Повітряне середовище – Джерелом  впливу на повітряне середовище при експлуатації 

планової діяльності є  виділення пилу з локальних (окремих) ділянок хвостосховища при 

зберіганні хвостів. У період будівництва джерелами утворення забруднюючих речовин буде 

робота автотранспорту та спецтехніки;  перевантажувальні та планувальні роботи матеріалів що 

пилять,  а також зварювальні та фарбувальні роботи. 

Геологічне середовище – Основний вплив на геологічне середовище визначається за рахунок 

збільшення загальної маси існуючої споруди від нарощування огороджувальних споруд, під час 

будівництва, і в подальшому - під час експлуатації хвостосховища при складування в побудовану 

споруду хвостів збагачення. 

Вплив при будівельних роботах на геологічне середовище мінімальний через незначні обсяги 

земляних робіт та глибини впровадження в геологічне середовище. 

Водне середовище – На АТ «ПІВДГЗК» ведуться роботи з прогнозування гідродинамічних 

умов території в районі  хвостосховища «Войково» по перехопленню поверхневих та дренажних 



вод. Розробляються захисні заходи території від підтоплення. Скидання стічних вод у поверхневі 

водойми відсутні. Збільшення ємкості хвостосховища практично не призведе до зміни існуючого 

стану гідросфери.  

Земельні ресурси та ґрунти – Планована діяльність здійснюватиметься на території діючого 

хвостосховища, додаткового виділення земельних ділянок не передбачається.  

Передбачається вторинний вплив на ґрунти прилеглої території, обумовлений викидами 

забруднюючих речовин від технологічних процесів внаслідок їх випадіння з атмосфери та 

осідання на ґрунт. 

Відходи – Відходи, які утворюються при будівництві зберігаються в спеціально обладнаних 

місцях. Таким чином, за умови виконання передбачених проектованою діяльністю заходів, вплив 

на земельні ресурси зведений до мінімуму. 

Шумове навантаження – У процесі реконструкції можуть виникати короткочасні незначні 

впливи на довкілля внаслідок шуму під час роботи автотранспорту та спецтехніки. Проте вплив 

від зазначених робіт є типовим будівельним шумом, короткочасним і незначним, і не створить 

наднормативного рівня шумового навантаження.  У процесі експлуатації шумові характеристики 

автомобільної техніки знаходяться в межах норми. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – Від планованої діяльності вплив не 

передбачається. Хвостове господарство знаходиться в зоні активного впливу підприємства, 

місцевий ландшафт є повністю урбанізованим, рідкісні та зникаючі види рослин і тварин 

відсутні. Об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятники історії і культури і археологічні 

об'єкти в межах ділянки розміщення підприємства відсутні. 

Під час будівництва, можливий тимчасовий незначний вплив на флору і фауну від 

експлуатації автотранспорту 

Соціальне середовище – Планована діяльність не призведе до істотних змін існуючого рівня 

забруднення навколишнього середовища на території впровадження планованої діяльності. 

Облаштування дамб призведе до скорочення площі ложа хвостосховища і, як наслідок, – 

скорочення площі виділення пилу. Отже, планована діяльність не призведе до погіршення 

здоров’я та умов життєдіяльності місцевого населення. 

Техногенне середовище – Планована діяльність не матиме негативного впливу на збереження 

існуючих будівель, споруд та інших об'єктів. Район розташування планованої діяльності 

характеризується наявністю промислової забудови та функціонуванням об’єктів 

агропромислового комплексу. Зон рекреації, культурних ландшафтів, пам'ятників архітектури, 

історії, культури, тощо поблизу проектованого об'єкта немає. Реалізація планованої діяльності не 

призведе до збільшення існуючого рівня впливу на техногенне середовище. 

щодо технічної альтернативи 2: 

Аналогічно як до технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1:  

соціальне середовище, джерела впливу: автотранспорт, будівельна техніка. Можливий вплив 

– перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого шуму на 

території житлової забудови.  

щодо територіальної альтернативи 2:  

не розглядаються див. 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 (частина 3, п.14 та п. 11 абзац 3) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

планова діяльність відноситься до другої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – 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 частини третьої ст. 3 Закону 

України "Про оцінку впливу на довкілля", крім тих, які не справляють значного впливу на 

довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, тому підлягає 

оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВД). 

 

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 ОВД у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 - VIII 

від 23.05.2017 року та додатку 4 Постанови Кабінету Міністрів України №1026 від 13.12.2017 

року «Про затвердження порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з 

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. 

 

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, що видається Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України. 

 

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 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 49000, м. Дніпро, пр.. Олександра 

Поля, 1, тел. (056) 742-89-80, 742-88-59, e-mail: info@adm.dp.gov.ua  

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, м. Дніпро, вул. 

Лабораторна, 69, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua,  тел. 097 599 76 05; 096 512 94 24 

 

 


