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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: 
«Агломераційний цех. Реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 з 

встановленням рукавних фільтрів». 
Об’єктом планованої діяльності є реконструкція будівель і споруд існуючої 

«мокрої» газоочистки від розвантажувальних частин агломашин № 1, 2 (В-4, В-6) 
агломераційного цеху АТ «НЗФ» за адресою вул. Електрометалургів, 310, м. Нікополь 
Дніпропетровська область. Планована діяльність здійснюється на території 
агломераційного цеху в межах земельної ділянки, що перебуває у користуванні АТ 
«НЗФ» Загальна площа ділянки, відведеної під реконструкцію в умовах діючого 
виробництва - 8226,282 м2. 

Планованою діяльністю передбачається  будівництво газоаспіраційної станції 
потужністю 1 млн. м³/год. Cтанція являє собою комплекс газоочисних споруд з 
двоступеневою системою очистки: І ступінь – групові установка циклонів ЦН-24-
2400х8УП (2 од.) та ІІ ступінь – рукавні фільтри ФРІР з імпульсною регенерацією (2 
од.) та реконструкція діючої системи шламовидалення від венсистем В-4, В-6 з 
впровадженням заходів зі стабілізаційної обробки шламових стоків оборотного циклу 
агломераційного цеху.  

Після введення в експлуатацію сучасної системи газоочистки від 
розвантажувальних частин агломашин № 1, 2 (В-4, В-6) агломераційного цеху 
залишковий вміст у викидах в атмосферу речовин у вигляді суспендованих твердих 
частинок, недиференційованих за складом після очистки складе 10 мг/нм³, мангану та 
його сполук в перерахунку на діоксид мангану  - 5 мг/нм³.В результаті реконструкції 
газоочистки вентсистем В-4, В-6 агломераційного цеху АТ «НЗФ» очікується зниження 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 82,9236 т/рік (в тому числі за 
сполуками мангану на 28,6468 т/рік), що  призведе до поліпшення екологічного стану в 
районі розташування підприємства. 

2. Суб’єкт господарювання:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»  
код ЄДРПОУ 00186520 
Юридична адреса: 53200,м. Нікополь, вул. Електрометалургів,310 



Контактний номер телефону: +38(0566) 654-236; Е-mail: 01@nzf.com.ua 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації, 
Поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро,49000,  
Контактний номер телефону: (096)512-94-24; Е-mail: ecology@adm.dp. gov.ua,  
Контактна особа: Десна Олексій Анатолійович,  начальник відділу контролю 
природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля  

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:  

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря після 
реконструкції газоочисток вентсистем В-4, В-6, що видається Міністерством екології та 
природних ресурсів України ( ст.11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»); 

- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та 
природних ресурсів Дніпропетровської ОДА (п.4 Додатку ЗУ «Про перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»).  

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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: 29 жовтня 2019 року о 1400 годині у 
приміщенні  Палацу культури та спорту «Електрометалург» ім. Б.Ф. Величка за 
адресою: 53200, Дніпропетровська область, м.Нікополь, пр. Трубників, 18А    

Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено 
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, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро,49000, Відділ контролю 
природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу  Десна 
Олексій Анатолійович, тел. (096)512-94-24; е-mail: ecology@adm.dp. gov.ua.  

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, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро,49000, Відділ контролю 
природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля: начальник відділу  Десна 
Олексій Анатолійович, тел. (096)512-94-24; е-mail: ecology@adm.dp. gov.ua.  

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 359 аркушах. 

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 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», 
53200, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, Лабораторія захисту водного та 
повітряного басейнів: заступник головного інженеру з охорони природи-начальник 
лабораторії - Страдомський Григорій Дмитрович, тел. (0566)654-101, +38(096)-751-71-
51      е-mail: lzvvb@nzf.com.ua 

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА, 53200, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 
3, Відділ екології: в.о. начальника відділу – Топчій Наталя Юріївна, тел.  (0566) 684-
567, е-mail: ecolognik1@gmail.com. 

НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, 53200, м. 
Нікополь, вул. Шевченка, 130, Відділ екології: Пучін Андрій Григорович, тел. (066) 
456-15-83 

Громадськість може ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля з 
11.10.2019. 


