
____________________________________ 
(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 

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат» (ПРАТ «ІНГЗК»), 

Код згідно з ЄДРПОУ 00190905 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

 

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»         

(ПРАТ «ІНГЗК»).  

Генеральний директор –  Герасимчук Олександр Миколайович. 

Поштова адреса: 50064, м. Кривий ріг, вул. Рудна, 47, проммайданчик ПРАТ 

«ІНГЗК». 

Контактний номер телефону:+38 (056) 407-63-09; факс: +38 (056) 407-63-11. 

E-mail: info@ingok.com.ua 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

«Поліпшення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі промислових об'єктів 

ПРАТ «ІНГЗК» 

 
Метою планованої діяльності є поліпшення гідрологічного режиму р. Інгулець в 

районі промислових об'єктів ПРАТ «ІНГЗК». 

Технічна альтернатива 1. 

З метою запобігання подальшого розвитку деформаційних процесів, а саме – зсувів 

ґрунту у кар'єрі та попередження можливих аварійних ситуацій, пов’язаних з 

підтопленням розташованих поблизу населених пунктів планованою діяльністю 

передбачені заходи щодо покращення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі 

розміщення промислових об'єктів ПРАТ «ІНГЗК» шляхом винесення далі на схід раніше 

збудованої ділянки русла р. Інгулець та будівництво нової протифільтраційної завіси.  

Проектними рішеннями передбачені наступні етапи: 

- винос ділянки русла ріки Інгулець з промислової зони ПРАТ «ІНГЗК» в районі 

південно-східного борту кар'єру; 

- будівництво протифільтраційної завіси методом шпунта Ларсена, що запобігає 

фільтрації підземних вод з русла річки Інгулець з боку східного борту кар'єру; 

- влаштування верхової та низової захисних дамб; 

 -будівництво експлуатаційної автодороги по гребнях відтинаючих і берегозахисних 

дамб; 

- будівництво берегозахисних дамб між рікою Інгулець і кар'єром. 
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Усі споруди будуються в межах земельного відводу ПРАТ «ІНГЗК», додаткове 

відведення земель не потрібне. 

З метою поліпшення гідрологічного режиму ріки Інгулець і захисту кар'єра від 

затоплення проектом передбачається відведення ріки на ділянці КМ 277,9 до КМ 275,5 в 

нове проектоване русло. Максимальна розрахункова витрата весняних повеней ріки 

Інгулець при 0,1% забезпеченості прийнята 1260 м3/с; обсяг стоку - 1100 млн м3; 

максимальний розрахунковий рівень річки - 28,73 м. Довжина проектованого русла річки 

Інгулець становить 1946 м, ширина по дну - 50 м. Глибина русла при максимальній 

витраті 0,1% забезпеченості - 8,23 м.  

Фільтраційна вода на ділянці проектованого русла річки Інгулець буде 

перехоплюватися проектованою протифільтраційною завісою (ПФЗ) кар'єру. Довжина 

ПФЗ складає 2873 м. Будівництво ПФЗ прийнято способом шпунта Ларсена. Глибина 

забивання шпунтів коливається від 4 до 18 м. Площа фільтраційної завіси - 32202 м2. 

Передбачено влаштування 12 спостережних свердловин. 

 
Технічна альтернатива 2  

Технічна альтернатива планованої діяльності представлена іншими варіантами 

виконання противофільтраційної завіси за умови ідентичного виконання інших етапів 

планованої діяльності, а саме: 

1) виконання протифільтраційної завіси методом «стіна в грунті». Цей спосіб 

полягає в пристрої траншеї екскаватором, з довжиною захоплення 2,5 м, 

глибиною від 6 до 20 м, із заглибленням в водотривкий горизонт  на глибину до 

двох метрів; 

2) виконання протифільтраційної завіси буронабивними свердловинами з 

глиноцементним розчином; 

3) виконання протифільтраційної завіси методом «джет-палі». Виконується 

буріння палі діаметром 125 мм з кроком 1 м з подальшим нагнітанням під 

високим тиском по всьому колу гліноцементного розчину; 

4) виконання протифільтраційної завіси методом «плоскої Джет». Нагнітання 

цементного розчину виконується під великим тиском і тільки в одній площині 

перпендикулярно фільтраційному потоку. 

  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Проектоване русло річки Інгулець з комплексом гідротехнічних споруд планується 

розташувати в Широківському районі Дніпропетровської області, поряд з існуючим 

руслом – на відстані 300-350 м на схід. Найближчі житлові будинки смт. Широке 

знаходяться на відстані 350-400 м на північний схід від нового русла. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 відсутня: 

перенесення русла ріки Інгулець можливе тільки в східному напрямку (в напрямку від 

карєру, а не до нього). Перенесення русла в мерідіональних напрямках не має сенсу, 

враховуючи мерідіональний напрямок течії ріки. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Планована діяльність по перенесенню русла ріки Інгулець та будівництво 

гідротехнічних споруд і протифільтраційної завіси визначають можливість подальшої 

безпечної експлуатації карєру Інгулецького родовища залізних руд. Інгулецьке родовище 

магнетитових кварцитів розташоване в південній частині Криворізького залізорудного 

басейну. Площа гірничого відводу ПРАТ «ІНГЗК» складає 754 га. 

Проектними рішеннями обумовлюється безпечне проведення гірничих робіт з точки 

зору усунення негативних факторів інфільтрації та можливого прямого прориву річкових 

вод на східному борту кар'єру, а також усунення небажаних аварійних геомеханічних 



явищ, пов'язаних з можливостями забезпечення стійкісті гірських порід східного борту 

кар'єру  

Безпечна експлуатація Інгулецького родовища зумовлює можливість подальшої 

роботи Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, на якому на сьогодні 

працевлаштовано більше 5,2 тис. робітників, які отримуть заробітню плату та мають 

гарантований соціальний захист. 

Таким чином планована діяльність забезпечує збереження робочих місць та 

соціальний захист для робітників підприємства та їх сімей. ПРАТ «ІНГЗК», за рахунок 

реалізації своєї продукції в Україні та за її межами, вносить вагомий внесок в економічний 

потенціал регіону та країни, поповнює бюджети державного та місцевого рівнів. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Планована діяльність безпосередньо не є діяльністю з визначеною потужністю, у 

процесі реалізації якої виробляються сировина та товари. Проектована діяльність визначає 

нове місцеположення дільники ріки Інгулець (зі збереженням необхідних гідрологічних 

параметрів) в районі східного борту кар‘єру Інгулецького гірничо-збагачувального 

комбінату та заходи щодо зменшення дії інфільтрації річних вод на східний борт кар’єру. 

Площа басейну розрахункового створу нового каналу р. Інгулець становить 8970 

км2. Максимальна розрахункова витрата весняних повеней при 0,1 % забезпеченості 

складе 1260 м3/с, максимальний розрахунковий рівень води річки – 28,73 м (не 

перевищить існуючий – 28,74 м). Ширина проектного каналу по дну визначена 

гідравлічним розрахунком пропускної спроможності русла і становить 50 м (на сьогодні – 

40-57 м). Ширина по верху – 58 м (на сьогодні – 44-71 м), довжина – 1946 м (на сьогодні – 

1940 м). Відмітки сполучення гирла у вихідній частині нового русла відповідають 

відміткам дна існуючого спрямляючого каналу р. Інгулець, які визначені гідрологічними 

дослідженнями. Відмітка дна в гирловій частині – 20,50 м. Відмітка дна вихідної частини 

– 19,40 м. Переріз проектного русла трапецеподібний, з береговими бермами висотою 5,0 

м і шириною 4,0 м. Середня глибина – 1,9 м  (на сьогодні – 1,5). Площа водного дзеркала – 

11,3 га (на сьогодні – 10,7 га). Об’єм води русла – 210 тис. м3 (на сьогодні – 160 тис. м3). 

Для захисту від попадання води з річки Інгулець, при пропуску максимальної 

повеневої витрати, уздовж нового русла річки Інгулець споруджується берегозахисна 

дамба. Параметри берегозазахисної дамби наступні: довжина – 1482 м; відмітка гребеня 

дамби – 30,00 м; максимальна висота – 6,0 м; ширина по гребеню – 8,0 м; закладення 

укосів – 1:2,5. Мінімальний коефіцієнт запасу стійкості дамб при проходженні 

максимальної витрати по руслу річки складає 1,26 ... 1,59, що перевищує допустимий 

нормативний – 1,25. Цілісність і стійкість укосів проектного каналу забезпечується. 

 По гребеню верхової захисної дамби влаштовується технологічна автомобільна 

дорога для забезпечення експлуатації захисних споруд і перевезень допоміжних і 

господарських вантажів на нові технічні пости кар'єру. Параметри технологічної 

автомобільної дороги такі: довжина – 2,188 км, ширина проїжджої частини – 3,50 м; 

ширина узбіч – 1,50 м.  

Для захисту східного борту кар'єру ПРАТ «ІНГЗК» від фільтрації підземних вод з 

боку русла р. Інгулець проектом передбачається влаштування протифільтраційної завіси 

(ПФЗ) уздовж нового русла, і частково – уздовж існуючого русла. Виходячи з 

особливостей геологічної будови території, характеру залягання водовміщуючих порід і їх 

гідродинамічних характеристик, наявності гідравлічного взаємозв'язку між підземними та 

поверхневими водами, характеру живлення і розвантаження водоносних горизонтів як по 

площі, так і на їх контурах, визначено основні параметри споруди:  

- загальна довжина протифільтраційної завіси – 2873 м;  

- максимальна глибина занурення – 18,0 м, мінімальна – 4,0 м.  

Будівництво ПФЗ буде виконуватися із застосуванням сучасних технологій. 



 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами 

щодо технічної альтернативи 1, 2 

- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів. 

- по впливу на водне середовище - забезпечення гідрологічних параметрів 

проектованого русла ріки Інгулець, які обумовлюють покращення гідрологічного режиму 

р. Інгулець; 

- непорушення умов життєдіяльності місцевого населення. 

 - по впливу на ґрунти, земельні ресурси – зняття родючого ґрунту; 

щодо територіальної альтернативи 1,2. 

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

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

- забезпечення безперешкодної експлуатації існуючих автошляхів; 

- забезпечення меж водоохоронної зони та допустимого; 

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

тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства; 

щодо територіальної альтернативи 2 відсутні. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1, 2 

Для здійснення планової діяльності необхідно виконати винос комунікацій і об'єктів, 

що знаходяться по трасі проектованого русла річки Інгулець. 

щодо територіальних альтернатив 1,2: відсутні. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

щодо технічної альтернативи 1,2 

Повітряне середовище, джерела впливу: 

При будівництві проектованого русла річки Інгулець джерелами утворення 

забруднюючих речовин є: робота автотранспорту, машин і механізмів; перевантаження  

матеріалів, що пилять. Після закінчення будівельних робіт вплив на атмосферне 

повітря припиниться.  

Геологічне середовище, джерела впливу: 

щодо технічної альтернативи 1 

- змінення місцеположення та параметрів існуючої ділянки русла річки 

Інгулець. Цілісність і стійкість укосів проектованого русла прийнятими 

проектними рішеннями забезпечується. Необхідні гідрологічні параметри 

забезпечуються. 

щодо технічної альтернативи 2 

- змінення місцеположення та параметрів існуючої ділянки русла річки 

Інгулець; 

- можливі відхилення по вертикалі стовбура свердловини, і, як наслідок, 

збільшення гідравлічної проникності через неповне заповнення всій площині 

завіси протифільтруючими матеріалами. 

Водне середовище, джерела впливу: 

щодо технічної альтернативи 1 

Для перехоплення фільтраційної води на ділянці проектованого русла річки 

Інгулець передбачається облаштування протифільтраційної завіси (ПФЗ) кар’єру 

довжиною 2873 м. Облаштування протифільтраційної завіси прийняте способом 

шпунта Ларсена. Площа ПФЗ складе 38,0 тис.м2. Глибина завіси – 10...18 м. 

Очікуваний водоприплив в кар’єр з урахуванням експлуатації 

протифільтраційної завіси складе 1198,425 м3/добу (49,93 м3/год).  



щодо технічної альтернативи 2 

- можливе збільшення гідравлічної проникності через неповне заповнення всій 

площині завіси протифільтруючими матеріалами. 

 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, джерела впливу: 

щодо технічної альтернативи 1,2 

- вирубування деревино-чагарникової рослинності по трасі проектованого 

русла річки Інгулець; 

-  порушення гідроекосистеми існуючого русла. Нова гідроекосистема 

проектованого русла річки буде повністю відновлена за наступний період часу: 

кормові організми – впродовж 2 років (планктон – впродовж 1 року, бентос – впродовж 

2 років); водна рослинність – впродовж 3...10 років; умови існування іхтіофауни на 

різних стадіях життєвого циклу відновляться впродовж 2...5 років. 

Об'єкти природно-заповідного фонду планованою діяльністю не зачіпаються. 

Найближчий об'єкт природно-заповідного фонду - «Ландшафтний заказник 

«Візирка» знаходиться на відстані 4,5 км на північний схід від кар'єру ПРАТ «ІНГЗК». 

 

Ґрунт, земельні ресурси, джерела впливу: 

щодо технічної альтернативи 1,2 

- зняття родючого ґрунту; 

- використання земельної ділянки в межах земельного відводу 

підприємства; 

- обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними. 

Клімат і мікроклімат, джерела впливу:  

щодо технічної альтернативи 1,2 

Джерелом утворення парникових газів є: спалювання палива у ДВЗ. Після 

закінчення будівельних робіт виділення парникових газів припиниться. 

         Шумове навантаження, джерела впливу: 

щодо технічної альтернативи 1,2 

Джерелом впливу є робота технологічного транспорту, екскаваторів та бульдозерів. 

Рівень звуку на території прилеглих житлових масивів не перевищує допустимих 

нормативів. 

Навколишнє соціальне середовище (населення) вплив відсутній 

- передбачається збереження чисельності та професійного складу працівників. 

           Навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній. 

 

щодо територіальної альтернативи 1,2 відсутні. 

 

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 2 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» 

Згідно ст. 3 (частина 3, п.10) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

планова діяльність з поліпшення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі промислових 

об'єктів ПРАТ «ІНГЗК» відноситься до 2 категорії (проведення робіт з розчищення і 

днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел 

річок) і може мати значний вплив на довкілля, тому підлягає оцінці впливу на навколишнє 

середовище (ОВД). 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля  



Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні: 

діяльність планується проводити на території Широківського району Дніпропетровської 

області України. Найближчий державний кордон на заході знаходиться на відстані 265 км, 

на сході – 378 км, на півночі – 512 км, на півдні – 169 км. 

 

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 оцінки впливу на довкілля, для планованої діяльності в рамках 

проекту «Поліпшення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі промислових об'єктів 

ПРАТ «ІНГЗК» передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на 

довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 

«Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4). 

 

12 Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність по проекту «Поліпшення 

гідрологічного режиму р. Інгулець в районі промислових об'єктів ПРАТ «ІНГЗК» може 

мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля  передбачає: 

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

3) 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, іншої інформації; 

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом; 

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку із 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 планованої 

діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 

суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у 

громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії 

звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 

громадського обговорення. 

 

13 Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності 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 та 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, за адресою: 49000, м. Дніпро, 

пр. Олександра Поля, 1, телефони (056)742-89-80, 742-88-59, факс: (056)742-83-84, 770-31-

22, http://www.adm.dp.gov.ua, e-mail:info@adm.dp.ua  

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, за адресою: 

49000 м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел./факс (096) 512-94-24, e-mail: 

ecology@adm.dp.gov.ua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральний директор ПРАТ «ІНГЗК»                       О.М. Герасимчук 


