
Додаток 2 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу 

на довкілля 
 

(дата офіційного оприлюднення 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, не зазначається суб'єктом 

господарювання) 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

код згідно ЄДРПОУ 00191000 
(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'єкт господарювання 
Юридична адреса: Україна, 50026, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг 
Генеральний директор: Федін Костянтин Анатолійович  
Контактний телефон: +38 (0564) 07-73-09, факс: +38 (0564) 40-42-01;  
E-mail: office@ugok.com.ua 
Фактичне місцезнаходження (місце провадження діяльності): 
РЗФ-1 - Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 46,  
РЗФ-2 - Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 166 

(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 полягає у «Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх 
інженерних мереж, систем управління та автоматизації,  які застаріли та технічний ресурс 
яких вичерпано, в існуючих цехах АТ «ПІВДГЗК» РЗФ-1 та РЗФ-2  на технологічних 
секціях №№ 9-10» за адресою: Україна, 50026, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, 
вул. Широківське шосе 46 (РЗФ-1) Україна, 50026, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, 
вул. Широківське шосе 166 (РЗФ-2). 
Технічна альтернатива 1 
Корпус збагачення РЗФ-1 розташовується на існуючому промисловому майданчику АТ «ПІВДГЗК» і 
з'єднаний з корпусом збагачення РЗФ-2. На РЗФ-1 переробляються руди Скелеватсько-Магнетитового 
родовища Криворізького залізорудного басейну. 

Технологічні секції №9-10 РЗФ-1, РЗФ-2, потребують заміни одиниць та вузлів технологічного 
устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації,  які застаріли та технічний 
ресурс яких вичерпано. Існуюча технологія збагачення – використання магнітно-гравітаційних методів 
мокрого збагачення з застосуванням основних, повірочних і контрольних класифікацій у батареях 
гідроциклонів з впровадженням прогресивного обладнання такого як магнітно-гравітаційні 
дешламатори, гвинтові сепаратори, магнітно-гравітаційні сепаратори, раційована загрузка кулями 
млинів тощо. 

Існуюча технологія включає в себе підготовчі процеси – 3-х стадійне подрібнення в шарових млинах, 
класифікацію в спіральних класифікаторах і гідроциклонах з метою досягнення оптимальної крупності 
матеріалу і, безпосередньо, збагачення – із застосуванням магнітно-гравітаційних методів, основаних на 
відмінності у фізико-хімічних властивостях мінералів магнетиту та кварциту, що розділяються, а саме – 
питомої магнітної сприятливості та питомої ваги. 

Планована діяльність з заміни одиниць та вузлів технологічного устаткування секцій №9-10 РЗФ-1, 
РЗФ-2 проводитиметься з метою нарощування підприємством обсягів виробництва концентрату, 
підвищення вмісту заліза в концентраті до рівня 68,5-70,0%. В обсяг робіт з заміни по секціям №9-10 
корпусів збагачення входять роботи з заміни застарілого та технічно вичерпаного ресурсу обладнання, 
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заміна металевих технологічних майданчиків, металоконструкцій конвеєрів, проводитиметься заміна 
мереж технічної води, гідроущільнення, розмиву, водопостачання і водовідведення, опалення, аспірації 
в існуючих геометричних параметрах секцій корпусів збагачення.  

В ході виконання робіт передбачається установка очищення газу АТУ-9/1, АТУ-9/3, АТУ-10/1, АТУ-
10/3, а саме: циклон-промивач СІОТ-5 – 4 шт.; вентилятор радіальний пиловий ВЦП-6-45-8 
продуктивністю по повітрю 13000 м3/годину, по напору – 2200 Па, N=15 кВт, n=1500 об/хв; 
повітропроводи та інші матеріали згідно специфікації нового обладнання. 

Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування секцій №9-10 корпусів збагачення РЗФ-1, 
РЗФ-2 буде виконуватися в умовах діючих корпусів збагачення без зупинки виробництва. 
      В ході виконання робіт на технологічних секціях № 9-10 РЗФ-2  передбачається установка очищення 
газу АТУ-127 секції № 9, а саме КМП-4.0 в кількісті 1шт  від перевантажувальних вузлів стрічкових 
конвеєрів (ГКП 9-1,9-2, на НК 9-1, 9-2), вентилятор радіальний пиловий ВЦП 6-45 № 8 продуктивністю 
по повітрю 13000 м3/годину по напору 2200 Па, N=15 кВт, n=1500 об/хв;  АТУ-128 секції № 10,  а саме: 
КМП-4.0 в кількості 1шт  від перевантажувальних вузлів стрічкових конвеєрів (ГКП 10-1,10-2,10-3, на 
НК 10-1, 10-2), вентилятор радіальний пиловий ВЦП 6-45 № 8 продуктивністю по повітрю 13000 
м3/годину, по напору  2200 Па, N=15 кВт, n=1500 об/хв; повітропроводи та інші матеріали.                                                                                                           
 
Технічна альтернатива 2 

В якості альтернативного варіанта прийнятої технології магнітного збагачення є технологія магнітно-
флотаційного або флотаційного збагачення із використанням в збагачувальних операціях флотаційних 
машин замість магнітних сепараторів. Флотація заснована на відмінності здатностей поділюваних 
мінералів утримуватися на міжфазовій (газ-вода) поверхні, обумовленій різницею в питомих 
поверхневих енергіях, що селективно досягається шляхом додавання хімічних реагентів. 

Застосування технології флотаційного методу передбачає нове будівництво корпусу флотації і 
ємностей для зберігання реагентів-флокулянтів, а також ємностей для зберігання відпрацьованих 
реагентів. З урахуванням оборотного водопостачання технологічних секцій збагачувальних фабрик, 
флотаційний метод збагачення передбачає обладнання призначене для піноподавлення, яке 
розташовується в окремих корпусах перед пульпо-насосними станціями шламового цеху.  

Параметри корпусу флотаційної доводки концентрату висота, довжина, ширина (30м х 240м х 120м), 
в якому передбачається розташування основного обладнання. Окремий корпус для піноподавлення 
висота, довжина, ширина (15м х 40м х 60м), в якому передбачається розташування ємностей для 
зберігання реагентів-флокулянтів, а також піноподавлювачі і насосна станція з насосами і дренажною 
канавою для направлення відпрацьованих «хвостів» у пульпосховище де очищена технічна вода знову 
повертатиметься у мережу водопостачання комбінату.  

 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 
Територіальна альтернатива 1 

Секції № 9-10, які підлягають заміні, входять до складу існуючих корпусів збагачення РЗФ-1 та РЗФ-
2 діючого підприємства АТ «ПІВДГЗК», яке розташовується в південній промисловій зоні міста 
Кривого Рогу. В адміністративному відношенні промисловий майданчик АТ «ПІВДГЗК» 
розташовується в Інгулецькому районі м. Кривий Ріг.  

Заміна секцій №№ 9-10 корпусу збагачення РЗФ-1 і секцій №№ 9-10 корпусу збагачення РЗФ-2 
здійснюватиметься в умовах діючого виробництва без додаткового відведення земель. Кадастровий 
номер земельної ділянки 1211000000:05:279:0005, Договір оренди №121100004001050 від 07.02.2012 
Територіальна альтернатива 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, в зв'язку з тим, що планова діяльність передбачає 
заміну існуючих секцій діючого корпусу збагачення на земельних ділянках з наявним кадастровим 
номером 1211000000:05:279:0005 

 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Планована діяльність забезпечує збереження існуючих та створення нових 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. Також 
підприємство є учасником екологічних програм місцевого та обласного рівнів. 

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

Секції № 9-10 корпусу збагачення РЗФ-1, що підлягають заміні, входять до складу існуючого корпусу 
збагачення. Продуктивність секції після заміни одиниць та вузлів технологічного устаткування  
становитиме 180,0-190,0 т/годину; масова частка Fe у вихідній руді 34,7%; масова частка Feзаг. в 
концентраті 66,02%; масова частка вологи в концентраті  9,55%. 



У існуючому виробництві  продуктивність секції, також становить 190,0 т/годину; масова частка Fe у 
вихідній руді 34,7%; масова частка Feзаг. в концентраті 66,02%; масова частка вологи в концентраті  
9,55%. 

Основними енергетичними ресурсами, які використовуються в технологічному процесі виробництва 
концентрату, є технічна і питна вода та електроенергія, показники потреби в яких наступні: холодне 
водопостачання 0,045 м3/годину; виробниче водопостачання  6381,9 м3/годину; виробнича каналізація 
1220,82 м3/годину; аспірація 18000,0 м3/годину; опалення 685,8 кВт, проектна потужність обладнання 
0,4 кВ – 10360,4 кВт; обладнання 6 кВ – 10000,0 кВт. 

Площа корпусу – 41500 м², (довжина – 564 м, висота – 30 м, ширина – 75 м), набір сантехнічних умов 
для працівників, дорожня інфраструктура існуюча та задовольняє потребам корпусів. 

Секції № 9-10 корпусу збагачення РЗФ-2, що підлягають заміні, входять до складу існуючого корпусу 
збагачення. Продуктивність секції після заміни одиниць та вузлів технологічного устаткування  
становитиме 175,0-180,0 т/годину; масова частка Fe у вихідній руді 34,7%; масова частка Feзаг. в 
концентраті 68,0%; масова частка вологи в концентраті 9,4%. 

Основними енергетичними ресурсами, які використовуються в технологічному процесі виробництва 
концентрату, є технічна і питна вода та електроенергія, показники потреби в яких наступні: холодне 
водопостачання 0,045 м3/годину; виробниче водопостачання  10745  м3/годину; виробнича каналізація 
1220,82 м3/годину, аспірація 18000,0 м3/годину, опалення 685,8 кВт, проектна потужність обладнання 0,4 
кВ – 12842.4 кВт; обладнання 6 кВ – 10000,0 кВт. 

Площа корпусу – 19400 м², (довжина – 422 м, висота – 32 м, ширина – 45 м), набір сантехнічних умов 
для працівників, дорожня інфраструктура існуюча та задовольняє потребам корпусів. 
 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

у період проведення робіт з заміни одиниць та вузлів технологічного устаткування та подальшої 
експлуатації:   

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі житлової забудови;  

- по забрудненню ґрунтів – ймовірний частковий вплив;  
- по шумовому навантаженню – дотримання санітарних норм на межі житлової забудови 
- дотримання рівня акустичного навантаження на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови. 
- дотримуватися рівня електромагнітного випромінювання (ЕМВ) на межі СЗЗ та житлової забудови. 
- операції у сфері поводження з відходами, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт, 

повинні бути локалізовані з наступним централізованим вивезенням. 
- максимальне скорочення строків проведення робіт з урахуванням технологічних можливостей, що 

застосовуються. 
щодо технічної альтернативи 2:  

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1, окрім впливу на 
геологічне середовище у період нового будівництва корпусу флотації і ємностей для зберігання 
реагентів-флокулянтів, а також ємностей для зберігання відпрацьованих реагентів. 

- по забрудненню підземних та поверхневих вод: значення фонових показників підземних та 
поверхневих вод. Збільшення обсягів використання води на оборотне водопостачання. 

- обмеження планованої діяльності наявною санітарно-захисною зоною, що визначена наказом 
Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів»; 
щодо територіальної альтернативи 1 

- територіальні обмеження визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою 
структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності;  

- забезпечення меж встановленої санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих 
факторів на цих межах;   

- використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у користування у відповідності 
з вимогами чинного законодавства.  

- дотримання охоронних зон інженерних мереж та комунікацій. 
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядаються (див. п 3). 
 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

Заміна секцій №9-10 корпусу збагачення РЗФ-1 та секцій №№9-10 корпусу збагачення РЗФ-2 
передбачається в умовах діючого підприємства. Промисловий майданчик має розвинену 
інфраструктуру, насичений підземними інженерними комунікаціями, забудований будівлями і 
спорудами, має розвинену мережу внутрішньо-майданчикових автомобільних доріг. 

Захист території передбачає:  



- суворе дотримання технологічних рішень;  
- експлуатація автотранспорту та спецтехніки із нормативним вмістом забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах;  
- інструментальні вимірювання рівнів шумового навантаження на межі СЗЗ та на межі найближчої 

житлової забудови;  
- моніторинг стану атмосферного повітря на межі СЗЗ та на межі найближчої житлової забудови;  
- проведення комплексного моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє природне 

середовище, відповідно до вимог чинного законодавства України, на території, що перебуває під 
впливом планованої діяльності, у експлуатаційний період. 
щодо технічної альтернативи 2 

Технічна альтернатива 2 включає параметри технічної альтернативи 1 та еколого-інженерна 
підготовка передбачає проведення: інженерно-геодезичних та геологічних вишукувань; археологічних 
досліджень до початку будівельних робіт, польові вишукування. До заходів захисту території при 
будівництві та експлуатації об’єкту належить: дотримання технологічних процесів, що передбачені 
проектом; недопущення перетинання водоносних горизонтів; улаштування водовідведення та дренажу; 
рекультивація земель після закінчення робіт; встановлення шумозахисних споруд. 
щодо територіальної альтернативи 1 

Територія, на якій буде розміщуватися планована діяльність, відноситься до промислової зони. 
Об’єкт входять до складу існуючої будівлі. Планова діяльність здійснюється на території АТ 
«ПІВДГЗК» в межах земельного відводу. Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається. 
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядаються (див. п. 3). 
 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 
щодо технічної альтернативи 1 

Об'єктами впливу на довкілля при реалізації планованої діяльності є: 
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 передбачається. 
Повітряне середовище  
Джерелами впливу на атмосферне повітря є викид забруднюючих речовин при роботі двигунів 

внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки, зварювальних, газорізальних та фарбувальних 
роботах. 

При виробництві концентрату на рудозбагачувальній фабриці буде супроводжуватися викидами 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що не перевищують нормативів ГДВ. Максимальні 
приземні концентрації по усім забруднюючим речовинам не перевищать ГДК атмосферного повітря 
населених місць на межі СЗЗ. 

Геологічне середовище  
Вплив не передбачається, або буде мати локальний характер. 
Водне середовище  
Технологічне водопостачання передбачене з системи виробничого водопроводу із хвостосховища.  

Стічні води використовується у виробничому переділі. Подача  води на господарсько-побутові та питні 
потреби передбачається від зовнішніх мереж існуючої системи господарсько-питного водопроводу. 
Господарсько-побутові стоки відводяться у господарсько-побутову каналізацію. Скидання стічних вод у 
поверхневі водойми відсутні. 

Земельні ресурси та ґрунти 
Планована діяльність здійснюватиметься на території діючого підприємства, 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  
В ході провадження планової діяльності передбачається утворення побутових та промислових 

відходів. Всі місця тимчасового зберігання забезпечуються твердим покриттям, що виключають 
потрапляння небезпечних складових відходів в ґрунт. Накопичення здійснюється до обсягів, що 
дозволяють організувати їх передачу з точки зору економічної доцільності, за умови дотримання діючих 
норм щодо поводження з промисловими відходами. 

Прийнята на підприємстві схема поводження з промисловими відходами виключає їх потрапляння в 
навколишнє середовище при регламентованих умовах зберігання або переміщення відходів. 

Шумове навантаження  
Фізичні фактори впливу в межах виробничого майданчика і встановленої СЗЗ не перевищуватимуть 

допустимих значень. 
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 
Вплив від планованої діяльності не передбачається. РЗФ-1 і РЗФ-2 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. 

Соціальне середовище  
Планована діяльність не призведе до істотних змін рівня забруднення навколишнього середовища на 

території впровадження планованої діяльності під час експлуатації об’єкта планованої діяльності.. 
Потенційний вплив планованої діяльності на соціальне середовище полягає в забезпеченні місцевого 
населення робочими місцями, поповнення місцевого бюджету за рахунок податків та обов’язкових 
платежів, забезпечення сировиною підприємств, отже, вплив виключно позитивний. 

Техногенне середовище 
Планована діяльність не матиме збільшення негативного впливу щодо існуючих будівель, споруд та 

інших об'єктів. Район розташування планованої діяльності характеризується наявністю промислової 
забудови. 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, окрім підвищення втрати заліза в хвостах, що обумовлює 
нераціональне використання надр, часткового втручання у геологічне середовище при будівництві 
корпусу флотації і ємностей для зберігання реагентів-флокулянтів. Збільшення обсягу технічної води у 
водооборотному циклі.  
щодо територіальної альтернативи 1:  

Забезпечення дотримання гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених місць, дотримання 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 та довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Згідно статті 3 частини 3 пункту 3 абзац 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» – 
видобувна промисловість – перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення; згідно статті 3 
частини 3 пункту 14 Закону України «Про оцінку 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 статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 
затверджених Кабінетом Міністрів України планова діяльність відноситься до другої категорії видів 
планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягає 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 
оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII (стаття 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 
13.12.2017 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 можливість 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:  
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами підприємства 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 
(орган, до повноваження 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 надати до 
Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 
69, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. 096 512 94 24 

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

 
 




