
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 «Підприємство з іноземними інвестиціями
«Інтеркерама», код згідно з ЄДРПОУ 33184723

(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 
52005,  Україна,  Дніпропетровська  обл.,  Дніпровський  район,     смт.

Слобожанське, вулиця Байкальська, 2Б. Контактна особа Рой Наталія Володимирівна,
тел.  050-488-42-45, факс 056-790-10-16.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
__________________________________________________________________________________________

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво  комплексу з виробництва керамограніту  по вул. Байкальська,  2Б

смт.  Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області

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



Технічна альтернатива 1.
Будівництво  комплексу  з  виробництва  керамограніту  передбачено  на  території

ПрАТ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Інтеркерама», яке існує з 2004 року.
На цій території також знаходиться діючий комплекс з виробництва керамічної плитки.
Комплекс працює з 2007 року. 

Будівництво комплексу з виробництва керамограніту продуктивністю 700 т/добу
є плановим розширенням асортименту продукції, яку виробляє ПрАТ «Інтеркерама», та
передбачає наявність наступних об’єктів

- склад сировини;
- дренажна насосна станція;
- насосна станція водопостачання;
- пожежний резервуар;
- навіс над автостоянкою;
- каналізаційна насосна станція КНС-2;
- бункер для прийому сипучих матеріалів;
- колія залізнична. 
Виробництво  керамограніту  починається  з  закупки  високоякісної  сировини

(глина, шпат, пісок, каолін, ангоб, барвники, глазур), надалі ця сировина замішується з
водою в однорідну масу, з  якої  виготовляються заготовки плит шляхом пресування.
Надалі,  виготовлена  плитка-сирець  проходить  етап  сушки  і  вже  в  сухому  вигляді
поступає на ділянку глазурування, де на неї наносять барвники та глазур. Наступним
кроком  є  обжиг  заготовок  в  печах,  і  вже  з  печей  виходить  готова  продукція,  яка
поступає на ділянки сортування та пакування, а потім на склад підприємства.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною  з економічної

та  технологічної точки зору, та використовується  в країнах Євросоюзу і відповідає
всім європейським стандартам.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Місцем  провадження  планової  діяльності  визначено  існуючу  територію

підприємства  ПрАТ  «Інтеркерама»  за  адресою:  Дніпровський  район,   смт.
Слобожанське,   вулиця  Байкальська,  2Б  в  межах  наданих  земельних  ділянок  згідно
договору оренди землі з смт. Ювілейне від 25 березня 2005 р, договору оренди землі з
смт. Ювілейне від 20.02.2014 р.,  та  в межах земельної  ділянки,  яка належить ПрАТ
«Інтеркерама» згідно державного акту на право власності  на земельну ділянку від 7
грудня 2011 року.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не  розглядалась,  у  зв’язку  з  проведенням  робіт  в  межах  наданих  земельних
ділянок.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається  забезпеченням  робочими  місцями  працездатного  населення,

сплатою  податків  в  місцевий  бюджет,  покращенням  економічної  ситуації  регіону,
надання населенню можливості використовувати новий асортимент продукції високої
європейської якості, вихід на зовнішні ринки, особливо, ринки країн Євросоюзу. 

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

Продуктивність -   700   т/добу  
Габаритні розміри виробничого корпусу в плані - 168 × 256 м.
Висота до низу несучих конструкцій покриття - 6,58 м, 8 м, 12,2 м, 16 м, 24 м, 26,4



м 30 м.
Річне споживання електроенергії - 58703 тыс. кВт·ч.
Річне споживання газу на технологічні потреби - 60091,2 тыс. нм  3  .  
Річне споживання води - 106,920 тыс. м  3  .                        

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

1) Обмеження визначені в проекті СЗЗ;
2) Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.  №37-10/17-1

від 17 травня 2017 р.
3)  Перевищення  гранично  допустимих  концентрацій  (ГДК)  для   викидів

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
4)  Перевищення  нормативів  гранично  допустимих  скидів  (ГДС)  речовин

зворотніх вод ПрАТ «Інтеркерама» в р. Самара;
5) Перевищення лімітів  на спеціальне водокористування;
5)  Забір  води  на  побутово-питні  та  технологічні  потреби  а  також   скид

господарсько-побутових стічних  вод  згідно договорів;
 

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалися.

щодо територіальної альтернативи 1
Планова діяльність  передбачається  на  території  існуючого  підприємства  ПрАТ

«Інтеркерама»  за  адресою:  Дніпропетровська  обл.,  Дніпровський  район,   смт.
Слобожанське,  вулиця  Байкальська,  2Б,  з  дотриманням  СЗЗ,  в  межах  наданих
земельних  ділянок.  Згідно  зонування  місцевості,  підприємство  знаходиться  в
промисловій  зоні.  Граничнодопустима  висота  будівель  до  35  м,  максимально
допустимий відсоток забудови земельної ділянки 70%. Обмеження щодо благоустрою
згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» ст..22, 23. Охоронні зони інженерних
комунікацій  згідно  діючих  норм.  Планувальні  обмеження  (зони  охорони  пам’яток
культурної  спадщини,  зони  охоронного  ландшафту,  межі  історичних  ареалів).
Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку.  

 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.

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

Інженерна  підготовка  включає  планування  території,  влаштування  проїздів,
мереж водовідведення. Для всіх споруд буде розроблено заходи з еколого-інженерної
підготовки  та  захисту  території  від  несприятливих  природних  явищ  (зсуви,ерозія,
підтоплення та ін.) з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. 

Топографо-геодезичні,  інженерно-геологічні  вишукування. Проектні  рішення
будуть забезпечувати виконання ДБН і санітарно-гігієнічних норм та правил. 

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 1
Благоустрій та озеленення прилеглої території



щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.

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

Атмосферне  повітря  –  викиди  забруднюючих  речовин  при  експлуатації
технологічного  обладнання  та  проведенні  виробничих  операцій  та  в  процесі
будівництва;

Водні  ресурси  –  водопостачання  на  господарсько-питні,  протипожежні  та
технологічні потреби;

Поверхневі  води  –  використовуються  для  технологічного  водопостачання.
Надлишки скидаються у водойму після очищення на очисних спорудах; 

Відходи  –  тверді  побутові  та  будівельні  -  вивезення  та  утилізація  згідно  з
договором, промислові;

Клімат і мікроклімат;
Вплив на техногенне середовище. 

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 1
Технологічне  обладнання,  автотранспорт,  будівельна  техніка,  мережі

електропостачання.  Можливий  вплив  –  перевищення  гігієнічних  нормативів
допустимого  вмісту  забруднюючих  речовин  в  атмосферному  повітрі,  перевищення
санітарних  норм  допустимого  шуму,  перевищення  норм  допустимого  впливу
електромагнітного поля.
щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалася.

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”)

Планова діяльність належить до другої категорії видів діяльності (згідно статті 3 
частина  3 , пункт  6, абзац 6)  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме:
виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної 
черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки або 
фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або 
випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на 
піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний.

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

-   проведення інженерно-геологічних та геодезичних вишукувань;  

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



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

-інформація про наявність об’єктів історико-культурної спадщини;

- інформація про флору і фауну району та природно-заповідні фонди.

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.

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 виконання будівельних робіт (ст. 37 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»)_________________________________________

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

що  видається  Департаментом  Державної  архітектурно-будівельної  інспекції  у
Дніпропетровській області____________________________________________________
                            (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)
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