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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 

Планована діяльність орієнтована на утилізацію шахтного газу метану із шахтних виробок на 

існуючій території шахти «Степова» блоку №2 методом високотемпературного окиснення. 

Провадження планованої діяльності буде проводитися за проектом «Нове будівництво 

енергоджерела на базі когенераційної установки Caterpillar на шахті «Степова», 2-й блок, по вул. 

Першотравнева 1д, с.Миколаївка, Петропавлівський район, Дніпропетровська область». Проектом 

передбачається встановлення та підключення когенераційної установки до існуючої системи 

відкачування шахтного газу метану із шахтних виробок на існуючій території шахти «Степова» 

блоку №2 з метою отримання альтернативного джерела вироблення електричної і теплової енергії 

(когенерація) на власні потреби, при цьому організувавши часткову утилізацію шахтного газу 

метану. 

Фактична адреса проведення планованої діяльності (Шахта «Степова» блок №2 ВСП «ШУ 

ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»): 52744, Дніпропетровська 

область, Петропавлівський район, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 1д. 

При провадженні планованої діяльності передбачається встановлення когенераційної 

установки Caterpillar CG170-16 із генератором серії MJB500LA4 одиничної електричної 

потужності 1 560 кВт та теплової потужності 1 645 кВт та із технологічним модулем підготовки 

газу (до робочих параметрів за показниками вологості та можливого вмісту пилу) TEDOM GTS 

2000.  

Проектними рішеннями передбачається організація всіх технологічних зв’язків із існуючими 

будівлями та спорудженнями шахти «Степова» блоку №2. 

Майданчик розміщення когенераційної установки розташований на території діючого 

підприємства шахти, в межах існуючої ділянки, та становить 1 526 м
2
. 

 

2. Суб’єкт господарювання 

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 

Виробничий структурний підрозділ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ». 

Юридична адреса (ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»): 51400, Дніпропетровська 

область, м. Павлоград, вул. Соборна, 76. 



Фактична адреса (ВСП «ШУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»): 52744, Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 1д. 

Фактична адреса проведення планованої діяльності (Шахта «Степова» блок №2 ВСП «ШУ 

ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»): 52744, Дніпропетровська 

область, Петропавлівський район, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 1д. 

Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» – Воронін Сергій 

Анатолійович. 

Директор ВСП «ШУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» – 

Гречушкін Валерій Вікторович. 

Контактний номер телефону +38050-457-15-57 головний еколог ВСП «ШУ 

ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» Аксьонов Олександр Геннадійович. 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. 

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua 

Тел. 096-512-94-24, (0562) 46-41-61 

 

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

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, рішенням про провадження планованої 

діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, який видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України. 

 

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 та пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності. Зауваження та 

пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 

під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані 

після встановленого строку, не розглядаються. 

 

Громадські слухання 1 відбудуться 04.04.2019 року о 12 годині в приміщенні 

Петропавлівської сільської ради (за адресою: Дніпропетровська область, Петропавлівський район, 

смт. Петропавлівка, вул. Героїв України, буд. 53). Час проведення слухань з 12-00 до 13-00 годин. 

 

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 ОДА 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. 

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua 

Тел. 096-512-94-24, (0562) 46-41-61 

 



7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки подання запитань, 

зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. 

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua 

Тел. 096-512-94-24, (0562) 46-41-61 

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 317 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 

1. Адміністративна будівля ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» шахта 

«Степова», с. Миколаївка, вул. Першотравнева,1д, з 15.03.2019р., крім вихідних, тел. (05633)5-52-

62; 

2. Петропавлівська сільська рада, Петропавлівського району, Дніпропетровської області – 

смт.Петропавлівка, вул. Героїв України, буд.53 з 15.03.2019р., крім вихідних,тел. (05631) 3-15-51. 

 

Контактна особа: головний еколог ВСП «ШУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» Аксьонов Олександр 

Геннадійович; телефон: (05633) 5-52-62. 

 


