
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  
«ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ РЕМОНТНО_МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»  

 код ЄДРПОУ 34245509  
(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  
.              52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 

будинок 7      тел.: +38095 230 38 51, електронна адреса:KotIP@dtek.com 
(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 Реконструкція системи зливової каналізації 
проммайданчика №1 по вул. Першотравнева, 1ж, в с. Миколаївка Петропавлівського 
району Дніпропетровської області.  Реконструкція системи зливової каналізації  
передбачає влаштування організованої системи збору зливового стоку 
дощеприймальними колодязями, транспортування пластиковими трубопроводами, збір та 
очищення зливових вод в трьох блоках. Розміщення трьох вузлів локальних очисних 
споруд передбачено в різних частинах проммайданчика. 

Технічна альтернатива 1. 

Проммайданчик №1 умовно розподілено на 3 зони, з яких передбачається 
організований збір зливових вод з подальшою очисткою. Для цього передбачається 
будівництво дощеприйомників, колодязів, трубопроводів та трьох вузлів очищення 
зливових вод. Для збору та очищення зливових вод першої умовної зони площею 1,6 га 
передбачається будівництво локальних очисних споруд в районі складу ПММ, для другої 
умовної зони площею 4,63 га – біля складу електрообладнання, для третьої, площею 3,3 га 
– між трансформаторною підстанцією №4 та будівлею котельні.   Технологічний процес 
очищення зливових вод на локальних очисних спорудах здійснюватиметься за наступною 
схемою: зливові стоки від дощоприймальних колодязів по самопливним трубопроводам  
відводитимуться в резервуари для збору зливових вод, де відбуватиметься їх первинне 
відстоювання і часткове очищення від нафтопродуктів за допомогою нафтосорбуючих 
бонів, що знаходяться в резервуарах. Після добового відстоювання, зливові стоки насосом 



перекачуватимуться для доочищення на установки очищення зливових вод БМу-5, що 
розділені перегородками на технологічні зони: зона сепарації та коалесценції та зона 
фільтрації 1 і 2 ступеню. Зливові води під напором подаються на установку і поступають у 
камеру гасіння напору. Далі стоки проходять через коалесціюючі пластини, де 
руйнуються емульсії. Укрупнені краплі нафтопродуктів відриваються від коалесціюючих 
пластин і потоком під напівзанурювальною перегородкою виносяться в зону сепарації. 
Сепарація здійснюється за схемою «знизу-вгору». Краплі нафтопродуктів, спливаючи, 
додатково укрупнюються на похилих пластинах, що забезпечує їх швидке спливання на 
поверхню. 

Зважені речовини осідають на похилих пластинах, ущільнюються, сповзають під 
силою гравітації вниз і накопичуються в конусі сепаратора.  Через регульовану планку 
переливання стік попадає в зону фільтрації. Фільтрація здійснюється за схемою «знизу-
вгору». Стоки, проходячи через шар пористих гранул, очищуються від зважених речовин. 
Далі фільтрацією через сорбент сорбуються залишки емульсій нафтопродуктів і 
затримуються залишки зважених речовин. У другому шарі сорбенту здійснюється 
фінальне очищення нафтопродуктів і зважених речовин. Далі стоки із зони фільтрації 
поступають в камеру скидання, звідки самопливно по трубопроводу відводяться з 
установок в збірники очищених зливових вод. Очищені стічні води використовуються для  
поливу зелених насаджень на території підприємства. 

Технічна альтернатива 2.  

В якості технічної альтернативи можливо прийняти будівництво системи зливової 
каналізації за наступною схемою: зливові стоки від дощоприймальних колодязів по 
самопливним трубопроводам  відводитимуться в резервуари для збору зливових вод, 
звідки  через наново побудовану насосну станцію та побудований колектор скидатимуться 
в водний об’єкт. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Провадження планованої діяльності, а саме: Реконструкція системи зливової 
каналізації проммайданчика №1 по вул. Першотравнева, 1ж, в с. Миколаївка 
Петропавлівського району Дніпропетровської області передбачається на земельній ділянці 
загальною площею 10,6729 га (кадастровий номер 1223882500:05:001:0723) – землі 
промисловості – по виробництву та розподіленню енергії, яка надана для  обслуговування 
будівель та споруд ремонтно-механічного заводу в суборенду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Першотравенський ремонтно-механічний завод» на підставі договору 
суборенди землі від 10.06.2008 року №08-0/1984-А, що зареєстрований у 
Павлоградському відділі Дніпропетровської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» 
23.06.2008 р. №040812802074. На земельній ділянці знаходяться будівлі та споруди, що 
знаходяться у власності ТОВ «Першотравенський ремонтно-механічний завод» на підставі 
договорів купівлі-продажу ВКЕ №458318 та ВКЕ №458319 р.№127 від 31.01.2008 р. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

не розглядається в зв’язку з наявними договором суборенди землі, договором на 
право власності будівель та споруд. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається 

забезпеченням  зайнятості працівників на період будівництва; ліквідацією скиду 
неочищених стічних вод  на рельєф, раціональним використанням водних ресурсів.  

Реалізація проектних рішень по запропонованій системі дозволить забезпечити 
дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. 

 

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

Максимальна площа водозбору – 9,53 га; 
Резервуари для збору зливових вод: перша зона -  резервуар  ємністю 100м3;  друга 

зона – резервуар ємністю 250м3; третя зона - 150м3. 



Три установки очищення зливових вод БМу-5, продуктивність 5 л/с кожна; 
Ефективність очищення : завислі речовини до 5-8 мг/л; нафтопродукти  до 0,05 мг/л 
Графік роботи підприємства трьохзмінний, 249 робочих днів на рік, тривалість 

зміни 8 годин. 
Режим роботи при виконанні монтажно-будівельних робіт прийнятий – одна 

робоча зміна на добу, тривалість зміни 8 годин. Загальна тривалість виконання робіт 
складає  8 місяців. Кількість працівників, зайнятих при будівництві - 22 
 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

- дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної, або обґрунтовано 
встановленої СЗЗ; 

- атмосферне повітря – недопущення перевищень значень ГДК забруднюючих 
речовин на межі СЗЗ; дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; 

- дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової забудови згідно вимог 
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

- водні ресурси – дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; 
- ґрунти – дотримання вимог щодо охорони родючого шару ґрунту згідно Закону 

України «Про охорону земель»; 
- поводження з відходами – організація місць тимчасового зберігання та передача 

всіх видів утворених відходів спеціалізованим підприємствам відповідно до 
Закону України «Про відходи». 

щодо технічної альтернативи 2 
аналогічні обмеження, що й за технічною альтернативою 1.  

щодо територіальної альтернативи 1 
- дотримання обґрунтованого розміру СЗЗ згідно з «Державними санітарними 

правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96р. № 173» із змінами, внесеними 
згідно з Наказами МОЗ № 362 від 02.07.2007, № 653 від 31.08.2009, № 952 від 18.05.2018; 
погоджених та відведених меж планованої території; 

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається в зв’язку з наявними договором суборенди землі. 

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

щодо технічної альтернативи 1 
еколого-інженерну підготовку і захист території виконати у необхідному обсязі, що 

забезпечить зменшення впливу на довкілля, а саме: забезпечення ефективної роботи 
устаткування та трубопроводів, проведення систематичних візуальних спостережень за 
станом збору і очищення зливових вод.   

щодо технічної альтернативи 2 
аналогічна, що й за технічною альтернативою 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
еколого-інженерну підготовку і захист території виконати у необхідному обсязі 

згідно чинного законодавства в межах відведеної земельної  ділянки. 
щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається в зв’язку з наявними договором суборенди землі. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1  
атмосферне повітря: - викиди забруднюючих речовин при проведенні будівельних 

робіт, при роботі автотранспорту та зварювальних роботах; можливий вплив - 
забруднення атмосферного повітря внаслідок викиду забруднюючих речовин (тверді 



суспендовані частинки, двоокис азоту, оксид вуглецю, ангідрид сірчистий, сажа, 
вуглеводні граничні, парникові гази та ін.); при експлуатації об’єкту планованої діяльності 
вплив опосередкований  - можливий викид твердих суспендованих частинок при 
очищенні дощоприймальників та конуса сепаратору. 

водне середовище, джерела впливу: - водопостачання підприємства здійснюється із 
водопровідних мереж ДМП ВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС». Скид господарсько-
побутових стічних вод в каналізаційні мережі ПСП «Шахтоуправління Першотравенське» 
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». 

ґрунти, джерела впливу: - попадання паливно-мастильних матеріалів зі стоянки 
будівельних машин, утворення відходів при виконанні будівельно-монтажних робіт та при 
експлуатації об’єкту планованої діяльності; 

геологічне середовище – вплив при розробці траншеї для прокладання труб та 
влаштування колодязів мінімальний; 

соціальне середовище, джерела впливу: - технологічне обладнання, транспорт, 
можливий вплив – забруднення атмосферного повітря населених місць, шумовий вплив;  

рослинний і тваринний світ – стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі 
діяльності, істотним чином не зміниться; заповідні об’єкти в зоні планованої діяльності 
відсутні; 

клімат і мікроклімат: незначний локальний вплив при виконанні будівельно-
монтажних робіт;  

навколишнє техногенне середовище – порушення експлуатаційної надійності 
довколишніх техногенних об’єктів не передбачається. 

щодо технічної альтернативи 2  
аналогічні, що й за технічною альтернативою 1, окрім того, необхідне додаткове 

відведення земельних ділянок для будівництва насосних станцій та прокладення 
зовнішнього зливового колектору, вплив на водне середовище – скид забруднюючих 
речовин в водний об’єкт.  

щодо територіальної альтернативи 1  
джерела впливу: автотранспорт, будівельна техніка; можливий короткочасний вплив 

– перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого шуму 
в період будівництва 

 щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається в зв’язку з наявними договором суборенди землі. 

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”) 

Планована діяльність об'єкту належить до другої категорії видів планованої 
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, а саме: пункти 5, 13, 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 держав) 

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 

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис 
основних характеристик планованої діяльності; 

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля; 



- інформація про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі; 

- інформація про метеорологічні та кліматичні характеристики в місці здійснення 
планованої діяльності; 

- інформація про наявність природоохоронних об’єктів; 
- опис впливу планованої діяльності на довкілля; 
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного 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. 

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:  
Документи дозвільного характеру, а саме Дозвіл на виконання будівельних робіт        

(ст.37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») та Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  (ст. 11 
Закону України «Про охорону атмосферного повітря»)                                                             .                                                            

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
що видаються  Державною архітектурно-будівельною інспекцією України і 
Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА                    . 

 (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: 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 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, вул. Лабораторна, 
69, Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua  097 599 76 05; 096 512 94 24                                                                                                                         

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


