
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 

 

______________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_______________  

______  _ ___З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ»_      _ ________  

____________________________код ЄДРПОУ 32495368                                                         _ 
 (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 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: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, будинок 5, кімната 

28. 

Фактична адреса: 51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Степова, 1. 

Телефон: +380567704084;     e-mail: malyarenko.andrey@cm.com.ua       ___________ 
 (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 видобування корисних копалин зі збагаченням, 

а саме вилучення з техногенного родовища Балка Крута основних корисних компонентів з 

отриманням товарних концентратів – цирконового, рутилового, ільменітового та 

супутніх корисних копалин – дистену, силіманіту, ставроліту, піску кварцового на 

потужностях, що розташовані по вул. Степова, 1, м. Вільногірськ,  Дніпропетровської 

області.  

 

  

 

mailto:malyarenko.andrey@cm.com.ua


Технічна альтернатива 1. 

Планованою діяльністю є видобування корисних копалин з техногенного 

родовища Балка Крута за допомогою земснарядів, гравитаційне збагачення з 

отриманням колективного концентрату з подальшою йщго переработкою з метою 

отримання товарних концентратів та кварцових пісків.  
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 

 

Технічна альтернатива 2. 

Технічною альтернативою 2 передбачено видобування корисних копалин 

відкритим способом, видобуток пісків передбачається важкою гірничою технікою та 

транспортуванням за допомогою конвеєрів та гірничих машин на проммайданчик. Піски 

родовища здебільшого (до 90%) обводнені, що передбачає відкачування приточної води з 

робочого котловану у заздалегідь створені штучні ємності для зберігання води. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Планованою діяльністю передбачається видобування та первинне збагачення на  

території техногенного родовища Балка Крута. Промисловий майданчик ТОВ з ІІ 

«Кольорові метали» для переробки та отримання товарних концентратів знаходиться 

на за адресою: м. Вільногірськ, вул. Степова, 1, відповідно до договору оренди земельної 

ділянки від 19.11.2004 р., укладеного між Вільногірською міською радою та ТОВ з ІІ 

«Кольорові метали» (кадастровий номер 1210200000:01:004:0001, площа – 15,0237 га). 

Під ліцензійною площею на видобування корисних копалин підприємству відведені 

також території на землях Верхньодніпровської, Криничанської територіальної громади 

та на землях Вільногірської териториальної громади у східній частині м. Вільногірськ з 

наступними кадастровими номерами: 1210200000:01:008:0002,  1221081800:01:407:0002, 

1222081700:01:002:0003. 

 

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

 Планованою діяльністю передбачається видобування корисних копалин з 

техногенного розсипу родовища, що знаходиться на відведених ТОВ з ІІ «Кольорові 

метали» територіях з наявними договорами оренди землі, тому територіальна 

альтернатива 2 не розглядається.  

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Забезпечення виробничих потреб ТОВ з ІІ «Кольорові метали», це сприятиме 

розвитку бізнесу, забезпечення робочими місцями працездатного населення, сплата 

податків до місцевих бюджетів.  

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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Планованою діяльністю передбачається видобування корисних копалин зі 

збагаченням з техногенного розсипу. 

Переробка пісків полягає в гравітаційному збагаченні рудних пісків техногенного 

родовища з подальшим отриманням колективного концентрату, пісків очищених для 

виробництва скла та пісків формувальних. Здійснюється вона на модульній гравітаційній 

збагачувальній фабриці, розташованій на північному борту балки Крута. 

Перед потраплянням на збагачувальні апарати піскова пульпа зазнає дешламації 

в конічному дешламаторі. Збагачення до одержання колективного концентрату з 



вмістом важких мінералів близько 80-85% здійснюється на конусних сепараторах КС-

2,3/4, які працюють на принципі гравітаційного розшарування в тонкому шарі (1-2 см), 

щільної (60-65% твердого) водопісчаної пульпи, що протікає по похилій робочій поверхні. 

Для перечисних і контрольних операцій використовуються гвинтові сепаратори. Готовий 

колективний концентрат з виходом до 3-5 т/годину направляється до гідроскладу (бак) 

обсягом 12 м
3
, звідки насосом ПР-63 перекачується через гідроциклон ГЦ-360 на склад 

колективного концентрату,  з якого у подальшому завантажується у автосамоскиди, що 

здійснюють доставку на доводочну збагачувальну фабрику на відстань 3,5 км. 

Одержання товарних концентратів на доводочній збагачувальній фабриці з 

колективного концентрату проводиться по розгалуженій технологічній схемі, що 

включає дешламацію, згущення, зневоднювання, сушіння, електричну, електромагнітну й 

гравітаційну сепарацію. Перед електросепарацією колективний концентрат 

зневоднюється на центрифугах та сушиться в сушильних барабанах. В результаті 

доведення отримують основні концентрати: цирконовий, рутиловий та ільменітовий, а 

також попутні концентрати: дистен-силіманітовий та ставролітовий. 

В процесі переробки техногенного розсипу у гравітаційному циклі в результаті 

додаткових контрольних операцій виробляються кварцові піски. 

До складу підприємства входять наступні приміщення та виробничі 

потужності: 

- адміністративна будівля з прибудовою (7 м висотою); 

- гараж (5 м висотою); 

- мобільна гравітаційно-збагачувальна фабрика (14 м висотою); 

- доводочно-збагачувальна фабрика (20 м висотою). 

 

Планованою діяльністю передбачається видобуток корисних компонентів у 2 

черги: 

- 1 черга – до 2,0 млн. т піску - під час якої передбачається видобути наступні 

обсяги копалин: 

- циркон – 1192,0 т; 

- рутил – 2526,0 т; 

- ільменіт – 7353,0 т; 

- дистен-силіманіт- 4184,0 т; 

- ставроліт – 5790,0 т; 

- пісок кварцовий – 590000,0 т; 

- 2 черга – до 4,0 млн. т піску - під час якої передбачається видобути наступні 

обсяги копалин: 

- циркон – 2385,0 т; 

- рутил – 5053,0 т; 

- ільменіт – 14705,0 т; 

- дистен-силіманіт- 8368,0 т; 

- ставроліт – 11579,0 т; 

- пісок кварцовий – 1200000,0 т. 

Водопостачання здійснюється згідно договору з філією «ВГМК» АТ «ОГХК» 

№ 590-2 від 21.01.2019, річний обсяг водопостачання – 2200,0 м
3
/рік. 

Водовідведення  здійснюється згідно договору з філією «ВГМК» АТ «ОГХК» 

№ 591-2 від 21.01.2019, річний обсяг водовідведення – 2200,0 м
3
/рік. 

Електропостачання здійснюється згідно договору з ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» № 1734 від 12.12.2018. 



Газопостачання здійснюється згідно договору з ТОВ «ТАС Енергія Країни» 

№ ТАС-ЕК-319-03/2019 від 12.04.2019. 

Режим роботи підприємства – 365 днів/рік. 

 

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 нормативів ГДВ; 

 - 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; 

- по ґрунту, поверхневим та підземним водам - відсутність на них прямого впливу; 

Санітарно-гігієнічні обмеження: 

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами; 

- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); 

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. 

 

Щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1, 

окрім збільшення викидів в атмосферне повітря та пиління 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання санітарно-захисних зон та рівня шуму та акустичного впливу на 

межі житлової забудови 

 

 Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається  - див. п.3 

 

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

 Щодо технічної альтернативи 1 

Інженерно-геологічні вишукування, топо-геодезичні вишукування 

 

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної  альтернативи 1, окрім збільшення шумового ефекту 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання санітарно-захисних зон та рівня шуму та акустичного впливу на 

межі житлової забудови, благоустрій території 

 

 Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається - див. п.3 

 



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

 Щодо технічної альтернативи 1 

Клімат, мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін клімату та 

мікроклімату  

Атмосферне повітря – планована діяльність буде супроводжуватися викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що не перевищують нормативів ГДВ.  

Водне середовище – вплив виявляється в водоспоживанні та водовідведенні. На 

об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові 

води.  

Ґрунти – вплив не передбачається.  З метою запобігання негативного впливу на 

ґрунт передбачається оснащення площадки контейнерами для відходів і вивезення їх на 

полігон побутових відходів.  

Рослинний та тваринний світ – заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, 

цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні. Вплив не 

очікується. 

Техногенне середовище – в районі розміщення планованої діяльності відсутні 

пам’ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та об’єкти природно-

заповідного фонду, вплив на сусідні будівлі та споруди не очікується. 

Геологічне середовище – вплив відсутній. 

 

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи 1, окрім збільшення викидів та шумового 

навантаження 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання санітарно-захисних зон та рівня шуму на межі житлової забудови  

 

Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається - 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") 

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля, абз.1, 2  п.3, ч. 3, ст.3; п.14, ч.3,ст.3; Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року  

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля: 

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 у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» № 2059-VIII 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 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. 

 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби (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 призначаються 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 

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 

Спеціальний дозвіл на користування надрами (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.05.2011 № 615  «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів 

на користування надрами») 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інші 

документи дозвільного характеру у сфері охорони довкілля 

_____________________________________ 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") 

 

що видається  

 Державною службою геології та надр України, Департаментом екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

_______________  
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого 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,  м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 096 512 94 24,_    ___                      

                                                   e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua_ _______________________                                   
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua_

