
Додаток 3  
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 Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 

   
________20206235987_______ 

 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності) 

 

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  
Криворізький цементний завод є одним з провідних виробників цементу в Україні. 

На заводі використовують сухий спосіб виробництва цементу. Завод оснащений 
обертовою піччю з циклонним теплообмінником і декарбонізатором, дозуючим блоком. 
Має 4 цементні млини відкритого циклу. 

Реалізація планованої діяльності передбачається без збільшення виробничої 
потужності заводу по виробництву клінкеру та цементу.  

Планована діяльність спрямована на поліпшення екологічного стану навколишнього 
середовища прилеглих до підприємства районів.   

Пил, що буде утворюватися при очищенні галерей конвеєрів та уловлюватися в 
проектованих фільтрах є цінним товарним продуктом, що передбачається повертати в 
технологічний процес. 

щодо технічної альтернативи 1: 
Для організації та оптимізації процесу очистки скидних газів систем знепилювання: 
- вузлів перевантаження сировинних матеріалів з конвеєру № 76 на конвеєр № 49 та 

з конвеєру № 49 до бункеру живлення сировинних млинів №№ 1, 2 передбачається 
встановлення ефективного пилоочисного обладнання - рукавні фільтри IFJC 55/2-3375,  
2 од.,  виробництва  "Intensiv-Filter", V=12000 м3/год., ефективністю очистки 99,8% і 
запиленістю на виході з фільтру не більше 30 мг/м3.    

- вузлів завантаження цементних млинів № 1 та № 2 передбачається встановлення 
ефективного пилоочисного обладнання - рукавні фільтри сухого очищення IFJC 40/1-3375, 
2 од.,  виробництва  "Intensiv-Filter", V=4800 м3/год., ефективністю очистки 99,8% і 
запиленістю на виході з фільтру не більше 30 мг/м3.    

В результаті реконструкції цементного млина, що здійснюється додаванням 
обладнання, призначеного для роботи млина у замкненому циклі  з метою отримання 
цементу високого ступеня подрібнення, підвищення економічних показників комплексу з 
обезпиленням вузлів перевантаження та сепаратора сучасними рукавними фільтрами, 
ефективністю очистки 99,8% і запиленістю на виході з фільтру не більше 30 мг/м3. 
Загальна максимальна продуктивність по цементу існуючого цементного млина 93  т/год, 
проектована продуктивність при впроваджені замкненого циклу складе 115 т/год.  



Проектом передбачається встановлення сепаратора, циклонного пило-відділювача, 
елеватору та додаткового обладнання для знепилення, додаткового бункеру сировини – 
гіпсу. Це дасть можливість виробляти додаткові марки цементу, збільшити  виробничу 
потужність млина,  та зменшити витрати енергії на  виробництво 1 т. цементу. 

В результаті запланованої реконструкції силосного складу цементу із встановленням 
додаткових цементних силосів об'ємом 2×1700 т для окремого зберігання різних видів 
цементу передбачається влаштування аспірації силосів – двох сучасних рукавних фільтрів 
продуктивністю 9000 м3/год., ефективністю очистки 99,99%.   

В результаті відновлення роботи існуючих відкритих складів зберігання сипучих 
матеріалів загальною площею 48728 м2, передбаченого розподілом та розташуванням 
сипучих матеріалів в пунктах їх використання в загальній кількості 480637,4 т/рік з 
максимальною наближеністю до устаткування і обладнання та максимальною 
віддаленістю від найближчих житлових забудов, зменшаться шляхи перевезення даних 
матеріалів, мінімізуються викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок, а також викиди від роботи двигунів внутрішнього 
згорання.   В результаті планованої діяльності не здійснюється збільшення річного обсягу 
сировини, клінкеру та палива, що споживає підприємство і відповідно розміщує на 
території промислового майданчика, здійснюється перерозподіл обсягів у зв’язку з 
нерівномірністю поставок та логістичної доцільності (зменшення обсягів перевантажень 
та перевезень).  

Влаштування неорганізованого джерела викидів від існуючої системи вентиляції 
вузла перевантаження з конвеєра № 26 на конвеєр № 22 не передбачає встановлення 
системи очистки у зв'язку з високою вологістю матеріалу (потужність конвеєрів складає 
300 т/год). 

Передбачається влаштування транспортувальних рукавів для очищення галерей 
конвеєрів та іншого обладнання від сипучих матеріалів перед ремонтними роботами в 
кількості 12 од., що дозволяють відвантажувати сипучий матеріал безпосередньо в бункер 
і з влаштуванням гнучкого з'єднання з метою мінімізації утворення пилу при 
завантаженні. 

_________________________________________________________________________________________ 
(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 "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ" (ПРАТ "КРЦ")__ 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

_______________________________ ЄДРПОУ 00292923_________________________________________ 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 

___Голова правління ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" –  Завіновський Ігор Станіславович______ 
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), 

_____________________________________________________________________________________________  
_Поштова адреса: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Барикадна, буд. 15-А_                       

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 
______Контактний номер телефону: тел. 1: +380562387500; тел. 2: +380562387501._____  
_______________________E-mail: office.ukraine@krcem.com________________________ 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної 
адміністрації 

mailto:office.ukraine@krcem.com


поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000;  
тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua;  

контактна особа: начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки 
впливу на довкілля. 
___________________________________________________________________________ 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 
__________________________________________________________________________________________ 

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

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  
 

Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної планованої 
діяльності буде: 

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається 
обласною державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного повітря"; 

- дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами державного 
архітектурно-будівельного контролю відповідно до вимог Закону України "Про  
регулювання містобудівної діяльності". 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(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 
распіраторної 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  

____________________________________не відбуваються_____________________________________ 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________ 

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

 
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 
поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000;  

тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua;  
контактна особа: начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки 

впливу на довкілля. 
__________________________________________________________________________________________ 
                               (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 
поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000;  

тел.: +38 (096) 512 94 24, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua;  
контактна особа: начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки 

впливу на довкілля. 
__________________________________________________________________________________________ 

(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 на _139__ аркушах. 
Додатки: повідомлення про плановану діяльність; договір оренди земельної ділянки  
№ 2017505 від 14.09.2017 р.; карти місця розташування планованої діяльності; довідка 
щодо фонових концентрацій забруднюючих речовин; довідка про кліматичні умови і 
коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин; вихідні дані та 
розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу (періоди експлуатації 
та будівництва); дозвіл на спеціальне водокористування; протоколи інструментальних 
вимірювань шумового впливу; результати моніторингу ґрунту та результати спостережень 
за якістю атмосферного повітря на межі житлової забудови; дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.  

__________________________________________________________________________________________   
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________    
                                       (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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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  

у період з 23.10.2020 р.: 
50006, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, буд. 1 – 

відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС), контактна особа: Головчук Юлія 
Анатоліївна, начальник відділу охорони навколишнього середовища ПрАТ "КРЦ", 
телефон (067) 628-17-69. 

50101, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна 
(Радянська), 1 - управління екології виконавчого комітету Криворізької міської ради, 
телефон (0564) 74-56-41. 

50086, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, 
вул. Дніпропетровське шосе, 11 – Довгинцівська районна у місті рада, каб. 112, телефон 
(098) 874-29-12. 
__________________________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
_______________________________________________________________________________________ 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 
__________________________________________________________________________________________ 


