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ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 
1. Планована діяльність 
Розкриття та підготовка пласта С5 у блоках №1 та №3, підготовка та доробка пласта С8

Н у 

західній частині блока №3 шахти «Західно-Донбаська», розташованої у Павлоградському 

районі Дніпропетровської області. Реконструкція. 

Основним напрямком планованої діяльності є експлуатація родовища кам’яного вугілля 

підземним способом. 

Основна корисна копалина - вугілля, за своїми технологічними властивостями придатне 

для використання на коксуванні у складі шихти, а також в енергетичному напрямку без 

обмежень. Основними споживачами продукції шахти «Західно-Донбаська» є центрально-

збагачувальні фабрики та тепло-електростанції. Фактично вугілля використовується в якості 

енергетичної сировини. 

Видобуток вугілля супроводжується виділенням і надходженням до шахтної атмосфери 

великої кількості емісійного метану. З метою не перевищення припустимих концентрацій 

шкідливого газу у шахтних виробках, на шахті «Західно-Донбаська» передбачається дегазація 

вугільних пластів-супутників. Каптований дегазаційною системою метан не використовується, 

розріджується до безпечних концентрацій у газозмішувальній камері та викидається в 

атмосферне повітря. 

Шахтна вода відкачується на поверхню у загальношахтні відстійники. Після 

відстоювання та знезараження вода частково використовується на пилоприглушення, а 

частково скидається у ставок-освітлювач в балці Свідовок. якій обслуговує ФІЛІЯ 

«ПРУВОКС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». У ставок також скидаються шахтні води 

центральної групи шахт. 

Вся шахтна порода видається на поверхню. Згідно з розробленими раніше проектам, 

частина шахтної породи використовується для технічного етапу рекультивації земельної 

ділянки поблизу проммайданчика блоку №3. частина породи складується на породний відвал, 

що розташований поблизу проммайданчика блоку №1. 
 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 
2. Суб’єкт господарювання 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 

Код згідно ЄДРПОУ 00178353. 

Місцезнаходження юридичної особи: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. 



Соборна, 76 

Контактний номер телефону: +38-095-720-65-96 головний еколог ВСП 

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» Циганенко Михайло Юрійович; 

TsyganenkoMY@dtek.com 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-
підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-
підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер телефону) 
 
 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

Адреса: вул. Лабораторна, 69 м. Дніпро, 49000, тел. (096) 512-94-24, e-mail: 

ecolog@adm.dp.gov.ua  
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде додержання Спеціального дозволу № 3688 на користування надрами, що видається 

Державною службою геології та надр України (виконання особливих умов). 
________________________________________________________________________________________ 

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу) 

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 

слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 

більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 

у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 

видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 

необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 

формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 

до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 

розглядаються. 

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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  

____________________________________________________________________________ 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться  



____________________________________________________________________________ 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 

щодо планованої діяльності 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

Адреса: вул. Лабораторна, 69 м. Дніпро, 49000, тел. (096) 512-94-24, e-mail: 

ecolog@adm.dp.gov.ua  
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

Адреса: вул. Лабораторна, 69 м. Дніпро, 49000, тел. (096) 512-94-24, e-mail: 

ecolog@adm.dp.gov.ua      

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «РОЗКРИТТЯ І ПІДГОТОВКА 

ПЛАСТА С5 У БЛОКАХ №1 І №3, ПІДГОТОВКА І ВІДРОБКА ПЛАСТА С8
Н В ЗАХІДНІЙ 

ЧАСТИНІ БЛОКУ №3 ШАХТИ «ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКА», ЯКА РОЗТАШОВАНА У 

ПАВЛОГРАДСЬКОМУ РАЙОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКОНСТРУКЦІЯ» з 

додатками  

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 

час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Адміністративна будівля ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» шахта 

«ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКА», м. Тернівка, вул. Маяковського, 33, каб. 320.   Контактна особа: 

Циганенко М.Ю., тел. 096-720-65-96; 

Приміщення Богданівської сільської ради, Павлоградського району, Дніпропетровської 

області – с. Богданівка, провулок Парковий, 13, тел. 066- 515-20-89, 097-210-05-59. 

Дата, з якої громадськість може ознайомитись з документами – 02.11.2020 р. 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 
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