
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) 

______________20201136876_____________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності) (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

 

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 – видобування мінеральних лікувальних радонових вод з ділянки 

«Криворізька міська лікарня № 11» Криворізького родовища, для забезпечення потреб водолікарні 

КНП «Криворізька міська лікарня №11» КМР мінеральними радоновими підземними водами для 

зовнішнього лікувального застосування.  

Видобування мінеральних лікувальних радонових вод з ділянки «Криворізька міська лікарня 

№11» Криворізького родовища здійснюється зі свердловини №13652 на підставі спеціального 

дозволу на користування надрами №6160 від 12.12.2016 року. 

Балансові запаси мінеральних лікувальних радонових підземних вод ділянки «Криворізька 

міська лікарня № 11» Криворізького родовища були затверджені протоколом ДКЗ №3288 від 

18.12.2014 р. у кількості 92 м3/добу.  

Свердловина №13652 каптує водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід 

докембрію та їх корі вивітрювання.  

Планується видобування мінеральних лікувальних радонових підземних вод у межах лімітів 

встановлених дозволом на спеціальне водокористування та у кількості, що не перевищує 

затверджених запасів питних підземних вод. Експлуатація родовища продовжується наявним 

фондом обладнання.  

Провадження планованої діяльності здійснюється на території КНП «Криворізька міська 

лікарня №11» КМР у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.  

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа,  

обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання  

Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №11»  

Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 01986345) 
 (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), 

50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Добролюбова, буд. 6,  

тел: (0564) 94-82-62, 067-607-04-94 
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 ОДА,  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

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

контактна особа – начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки 

впливу на довкілля Десна Олексій Анатолійович 

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

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

спеціальний дозвіл на користування надрами ділянки «Криворізька міська лікарня № 11» 

Криворізького родовища, що видається Державною службою геології та надр України 
(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 

(СОVID-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) Не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

№ 733-ІХ від 18.06.2020 р. 

Зауваження та пропозиції у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому 

числі в електронному вигляді) приймаються Департаментом екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації: 

- в письмовому вигляді за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69;  

- в електронному вигляді на адресу електронної пошти: е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua  

Громадські слухання (другі) відбудуться _ не заплановані __________________________________ 

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

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

контактна особа – начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки 

впливу на довкілля Десна Олексій Анатолійович 

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

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

контактна особа – начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки 

впливу на довкілля Десна Олексій Анатолійович  

http://tek.:0965129424/
mailto:dapr@zoda.gov.ua
http://tek.:0965129424/
http://tek.:0965129424/


Строки надання зауважень та пропозицій з 19.04.2021 по 25.05.2021 включно. 

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 180 аркушах. 

__________________________________________________________________________________________________ 

(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: 

Приміщення Інгулецької районної у місті ради, м. Кривий Ріг, пл. Гірницької Слави, буд. 1,  

у будні з 8:00 до 16:00, з 16.04.2021 р,  

контактна особа – Полтавська Еліна Степанівна (0564) 94-80-43, 

Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №11» Криворізької міської 

ради адреса: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Добролюбова, буд. 6,  

контактна особа – Загреба Олена Володимирівна тел. (097) 417-81-87 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 

 

 

 

 


