
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) 

_________201811152174__________ 
(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 
Технічне переоснащення системи енергозабезпечення сушильних барабанів 

№№ 1, 2, 3 сушильного відділення Криворізького заводу  
ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» з метою заміщення природного газу 
твердим альтернативним паливом. 

Переоснащення сушильних агрегатів здійснюється на базі вихрових 
твердопаливних пальників ПВГ(а)-3500 горизонтального виконання виробництва  
ТОВ «ТЕФФ» потужністю 10 МВт. Для досягнення найбільш повного згоряння 
палива і, отже, підвищення екологічних і економічних показників комплексу, 
проектом передбачається установка топкових камер перед сушильними 
барабанами №2 і №3. Сушильний барабан №1 обладнаний штатною топкою. 
Існуюче газове обладнання не демонтується і в разі неможливості роботи 
комплексу (частково або повністю) на твердому паливі, залишається можливість 
оперативно перейти на роботу на газу. 

Характеристика вихрових твердопаливних пальників ПВГ(а)-3500 
№  Тип пальника ПВГ(а)-3500 
1. Теплова потужність, кВт 10000 
2. Діапазон регулювання теплової потужності, % 40-100 
3. Витрати палива* при номінальній тепловій потужності, при 

загальному  ККД пальника не менше 92% и відносній 
вологості не більше 15%, не більше, кг/год: 
-пелети із біомаси, Qнр =17,1 МДж/кг 
-лузга соняшника, Qнр =15,4 МДж/кг 
-лузга рису Qнр =13,3 МДж/кг 

 
 
 

2290 
2525 
2950 

4. Температура продуктів згорання на виході із пальника, оС 800-1200 
5. Розрідження в центрі вихрової камери, Па   20-50 
6. Коефіцієнт надлишку повітря в продуктах згоряння на виході 

пальника, що не більше 
2,0 

7. Електроживлення:  
380/50  

3 
- напруга/частота перемінного струму, В/Гц 
-кількість фаз, шт. 

8. Встановлена електрична потужність, кВт (не більше ніж) 95 



Сировинний матеріал для сушки – глина, вапняки, шлак. Сушка 
відбувається сумішшю димових газів і повітря. Температура суміші - до 650 °С. 
Для підтримки заданої температури сушильного агента, в топкових камерах 
передбачена установка регулювальних автоматизованих засувок, за допомогою 
яких регулюється подача зовнішнього повітря. 

Паливоподача 
Паливо на підприємство поставляється автотранспортом і завантажується в 

приймальний бункер. Далі, за допомогою редлера надходить в норію. Черга 
силосу, що наповнюється, визначається за допомогою автоматичного перекидного 
клапану. Якщо один з силосів (їх два для кожного сушильного барабану) 
заповнений, клапан перенаправляє потік палива в інший. Сигнал для перемикання 
перекидного клапана може надходити як автоматично (за сигналом від верхнього 
датчика рівня силосу) так і в ручному режимі. 

Все транспортне та силосне обладнання має герметичні кожухи, що 
виключає розповсюдження пилу при транспортуванні палива.  

Проектом передбачається встановлення двох наземних силосів для 
зберігання палива типу СВК об'ємом 690 м³ виробництва ТОВ ЗЕО «Сокол» та 
одного оперативного бункера об'ємом 4 м³ на кожний сушильний барабан. 

Золовидалення. 
Велика фракція золи осідає. Золовидалення проводиться вручну через 

ревізійні двері, встановлені в топкових камерах. Конструкція пальника передбачає 
відсутність інтенсивного скупчення золи всередині її. Основна частина золових 
частинок виноситься димовими газами і осідає в камері допалювання. 

 (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 "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ 

УКРАЇНА" (ПРАТ "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"); 
 код ЄДРПОУ – 00292923 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(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), 

49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барикадна,  
будинок 15-А; тел. 1: +380562387500; тел. 2: +380562387501;  
e-mail: office.ukraine@heidelbergcement.com  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації  

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua;  
тел.. (096) 512 94 24 

начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на 
довкілля Десна Олексій Анатолійович. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(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»;  

- сертифікат готовності об’єкту будівництва до експлуатації, 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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  
29 липня 2019 року о 11 год 00 хв. за адресою: 50086, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Телевізійна, 12 (конференц 
зала приміщення готелю «Дружба»)  

(зазначити 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  

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua;  
тел.. (096) 512 94 24 

начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на 
довкілля Десна Олексій Анатолійович. 
______________________________________________________________________ 

(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  

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua;  
тел.. (096) 512 94 24 

начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на 
довкілля Десна Олексій Анатолійович. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 (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 з додатками на 141 

аркушах з додатками. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

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: 

50027, Дніпропетровська обл., Саксаганський район, вул. Ярослава Мудрого, 
будинок 48, офіс 302; контактна особа: Золотько Вікторія Олегівна – телефон: 
096-189-89-78; 
         50086, Дніпропетровська обл., Довгинцівський район, м. Кривий Ріг, вул., 
Дніпропетровське шосе 11,  приміщення Довгинцівської районної  в місті ради, 
каб. 112; контактна особа: Чернега Олена Миколаївна - телефон: 098-874-29-12 

50006,Дніпропетровська обл., Довгинцівський район, м. Кривий Ріг, вул. 
Акціонерна, 1; контактна особа: Головчук Юлія Анатоліївна - телефон: 067-628-
17-69 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може  
ознайомитися з документами, контактна особа) 


