
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 

Приватне акціонерне товариство «Дніпровський коксохімічний завод» 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові       

                                    
Код ЄДРПОУ - 05393085     

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 і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
 
1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Юридична адреса: 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, буд. 1, 
тел.: (0569) 56-79-83 
(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. 
Об'єктом планованої діяльності є нове будівництво водопідготовчої установки продуктив-

ністю 100 м3/год на території ПрАТ «ДКХЗ» Дніпропетровської обл., м Кам’янське, вул. Колеу-
сівська, 1. Дана установка призначена для приготування пом’якшеної води, яка використову-
ється для підживлення існуючих котлів ДЕ 25-14 ГММ Дніпровського коксохімічного заводу. 
 

Технічна альтернатива 1. 
У будівлі водопідготовчої установки (ВПУ) передбачається:  
- установка приготування хімочищеної (пом'якшеної) води Q=100 м3/год для піджив-

лення існуючих котлів ДЕ 25-14 ГММ. Схема установки: фільтрація на механічних і мішкових 
фільтрах, двоступеневе Na-катіонування на Na-катіонітових фільтрах першого і другого ступе-
ня;  

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



- установка конденсатоочистки продуктивністю 50 м3/год. Схема установки: фільтрація 
на механічних фільтрах; 

- склад солі, який представляє собою підземні залізобетонні ячейки. 
Технологічна схема водопідготовки: 
- підігрів вихідної води в теплообмінниках за рахунок пари;  
- механічна фільтрація технічної води в механічних освітлювальних фільтрах з зернистим 

навантаженням;  
- механічна тонка фільтрація води в мішкових фільтрах;  
- фільтрація в іонообмінних Na-катіонітових фільтрах 1 ступеня;  
- фінішне пом'якшення води в іонообмінних Na-катіонітових фільтрах 2 ступеня. 

 
Технічна альтернатива 2. 
В технологічній схемі водопідготовки можливо підігрів вихідної води здійснювати за 

рахунок  твердопаливного котла марки Altep, який буде установлено в будівлі ВПУ.  Встанов-
лення даного котла потребує побудови складських приміщень: склад твердого палива та склад 
золи.  

Недоліком даної альтернативи є збільшення викидів забруднюючих речовин та парнико-
вих газів в атмосферне повітря, збільшення кількості утворення відходів, шуму. 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Нове будівництво водопідготовчої установки продуктивністю 100 м3/год планується на 

території ПрАТ «ДКХЗ» за адресою:  51901, Дніпропетровська обл., м Кам’янське, вул. Колеу-
сівська, 1, на земельній ділянці загальною площею 71,238 га згідно договору оренди (договір 
оренди земельної ділянки №14170 від 01.03.2016 р.). Площа майданчика, який буде задіяний під 
нове будівництво ВПУ, становить 0,14 га.   

Кадастровий номер земельної ділянки – 1210400000:03:035:0280. Цільове призначення зе-
мельної ділянки – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних бу-
дівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані більше 1200 м. Відведення  
додаткових територій для провадження планованої діяльності не передбачається. 
 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
У зв’язку з тим, що нове будівництво водопідготовчої установки продуктивністю 100 

м3/год планується на території діючого підприємства за наявним договором оренди, територіа-
льна альтернатива 2 не розглядається. 

 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є забезпечення робочими місцями 

місцевого працездатного населення та можливість поповнення місцевого та державного бюдже-
тів.  

Дотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних нормативів та запроектовані при-
родоохоронні заходи забезпечать мінімальний залишковий рівень впливу планованої діяльності 
на умови життєдіяльності та здоров’я місцевого населення. 
 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (поту-
жність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

В рамках реалізації проекту «Нове будівництво водопідготовчої установки продуктивніс-
тю 100 м3/год на території ПрАТ «ДКХЗ»» передбачається спорудження ВПУ в легких конст-
рукціях з габаритами:  

• будівля 12х36 м, висота 6 м;  
• площа бакового господарства 7,5х30 м;  
• загальна площа забудови ~660 м2. 
Площа майданчика, який буде задіяний під нове будівництво ВПУ, становить 0,14 га.  



ВПУ призначена для поповнення технологічних втрат діючої котельні ПрАТ «ДКХЗ», в 
якій встановлено 5 котлів типу ДЕ 25-14 ГММ. 

Вихідною водою, яка поступає на ВПУ, являється технічна вода (вода оборотної системи 
водопостачання), яка поступає з сусіднього металургійного виробництва, яке належить ПрАТ 
«ДКХЗ». 

Для забезпечення продуктивності ВПУ 100 м3/год проектом передбачено наступне облад-
нання:  

• фільтри механічні  МФОВ 2,6-0,6 – 3 компл.;  
• мішочні фільтри MBF-0402-AS10-100D - 2 шт;  
• Na-катіонітові фільтри 1 ст. ИФПр 3С 1,6-0,6 – 3 компл.;  
• Na-катіонітові фільтри 2 ст. ИФПр 3С 1,6-0,6 – 2 компл.  
Для очищення забрудненого конденсату передбачена установка конденсатоочистки про-

дуктивністю 50 м3/год. Обладнання конденсатоочистки - 3 механічні фільтри МФОВ-1,6-0,6. 
Температура конденсату, що поступає на очистку +90…+100⁰С. 

Для раціонального використання електроенергії на власні потреби ВПУ основні насоси, 
задіяні в схемі ВПУ, передбачені з частотними перетворювачами ел. енергії. 

Річні потреби ВПУ в матеріалах та енергії: 
- вода технічна на ВПУ – 916296,0 м3; 
- сіль кухонна, 98% NaCl – 432,0 т; 
- електроенергія – 766450,0 кВт-год; 
- питна вода на господарсько-питні потреби працівників – 41,0 м3; 
- пара на підігрів води – 38000,0 т. 

Режим роботи установки приготування води – цілодобовий, 365 робочих днів в році. Об-
слуговуючий персонал – 2 працюючих/зміну. 

Роботи по будівництву триватимуть 9 місяців. 
 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, дотримання норма-
тивів ГДВ; 

- по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність прямого інтенсивного впливу 
на ґрунти, підземні та поверхневі води;  

- по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові територій;  
- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму; 
- по поводженню з відходами – тимчасове розміщення відходів в спеціально відведених 

місцях, передача, згідно укладеним договорам, організаціям, які мають відповідну ліцензію;  
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. 

 
щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні та інші обмеження аналогічні, що й за технічною альтернативою 1, окрім збі-
льшення викидів в атмосферне повітря, збільшення кількості утворення відходів та шумового 
впливу. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 

- дотримання цільового призначення земельної ділянки; 
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих 

факторів на цій межі; 
- дотримання нормативних рівнів шуму та вібрації на межі житлової забудови; 
- дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами. 

 
щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається (див. п.3).  
 



7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування виконані в необхідному обсязі 
згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів. Проектом передбачено проектування інженерних мереж водопостачання та каналізації 
з підключенням їх до існуючих мереж. Передбачені захисні, ресурсозберігаючі та компенсацій-
ні заходи. 
 
щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні до технічної альтернативи 1, окрім збільшення місць складування твердого па-
лива та відходів. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 

Ділянка планованої діяльності погоджена з усіма зацікавленими організаціями та передана 
в користування згідно договору оренди. Санітарно-захисна зона витримана, проектом передба-
чено благоустрій та облаштування території. 
 
щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається (див. п.3).  
 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 
На стадії будівництва: 

- на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних меха-
нізмів та автотранспорту, при проведенні зварювальних та фарбувальних робіт, при пересипці 
ґрунту та механічному різанні металу; 

- на клімат та мікроклімат – відсутній; 
- утворення відходів - будівельні та тверді побутові відходи;  
- на ґрунти - грунт, який вилучається під час будівництва, використовується для благоус-

рою території;  
- шумовий вплив - шум від двигунів будівельних механізмів та автотранспорту носитиме 

тимчасовий та локальний характер; 
- на водне середовище  – водоспоживання та водовідведення від існуючих мереж;  
- на техногенне середовище – викиди забруднюючих речовин; 
- на соціальне середовище – викиди  забруднюючих речовин, шумовий вплив; 
- на рослинний та тваринний світ – відсутній.  

 
На стадії експлуатації: 

- на атмосферне повітря – відсутній; можливий вплив при аварійних ситуаціях  викидів 
забруднюючих речовин під час розвантаження машин з сіллю (NaCl); 

- на клімат та мікроклімат – відсутній; 
- шумовий вплив - шум від насосного обладнання, в межах допустимих норм; 
- на грунти – відсутній; можливий вплив при аварійних ситуаціях  під час розвантаження 

машин з сіллю в ячейки для зберігання солі (NaCl); 
- на водне середовище -  водоспоживання та водовідведення від існуючих мереж;  для  го-

сподарсько-побутових потреб використовується вода з водопроводу, згідно з договором з КВП 
ДМР «Міськводоканал»; для виробничих потреб використовується технічна вода, яка надходить  
від сусіднього металургійного підприємства, що належить ПрАТ «ДКХЗ», яке в свою чергу 
здійснює забір води з р. Дніпро згідно умов Дозволу на спеціальне водокористування. Стічні 
води направляються в існуючі на підприємстві каналізаційні мережі, які в свою чергу поступа-
ють на існуючу на ПрАТ «ДКХЗ» установку біохімічної очистки стічних вод. Очищені стічні 
води направляються на повторне використання у виробничих процесах ПрАТ «ДКХЗ» (в тому 
числі на гасіння коксу). На підприємстві створено замкнений цикл утилізації стічних вод; 



- на рослинний та тваринний світ – цінних насаджень на території не виявлено, заповідні 
об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи міграції тварин та птахів відсутні. Вплив не очікується; 

- утворення відходів - відходи, що будуть утворюватися під час виробничого процесу пла-
нується передавати на утилізацію відповідно до класу небезпеки та укладених договорів зі спе-
ціалізованими організаціями; 

- на техногенне середовище - негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільсь-
когосподарські об’єкти, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного 
середовища не передбачається; 

- на соціальне середовище – шумовий вплив. Створення робочих місць. Збільшення надхо-
джень у місцевий та державний бюджети. 
 
щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні до технічної альтернативи 1, окрім впливу на атмосферне повітрія на стадії 
експлуатації, в результаті якого будуть надходити викиди в атмосферне повітря від роботи тве-
рдопаливного котла, а також додаткового шумового впливу від котельного обладнання. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 

Нове будівництво водопідготовчої установки продуктивністю 100 м3/год на території 
ПрАТ «ДКХЗ» планується здійснювати на земельній ділянці, яка розташована на території 
Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, та належать ПрАТ «ДКХЗ» на правах оре-
нди. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. Вид використання: для розміщення Дніпровського коксохімічного заводу. В про-
цесі ведення діяльності дотримуватися встановлених меж земельної ділянки. Дотримання СЗЗ 
та рівня шуму на межі житлової забудови. 

 
щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається, так як об’єкт розміщується на існуючій території (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 довкіл-
ля”) 

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме п.7 та 
п.14 частини 3 статті 3 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 дер-
жав) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
 

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 передбачається відповідно до ви-
мог Закону України «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 ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та фінансування 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 впли-
ву, 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 про-
вадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля 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 роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайме-
нше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і про-
позиції 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Мініс-
трів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-

гає 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, зазначе-
ному 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 (за-
значений 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 під-
писом 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 органами Державної інспекції архі-

тектури та містобудування (ДІАМ), відповідно до вимог Закону України "Про  
регулювання  містобудівної  діяльності".______________________________________________ 

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Департа-
ментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА або Міністерством захисту до-
вкілля та природних ресурсів України, згідно вимог Закону України «Про охорону атмосферно-
го повітря».  ____________________________________________________________________  

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") (ор-
ган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дослі-

джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, необхідно надсилати до 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  
ecology@adm.dp.gov.ua; тел.: (096) 512-94-24.__________________________________________ 

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

 


