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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. 

ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» спеціалізується на випуску вуглецевих безшовних 

та легованих труб по вітчизняним (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) та закордонним стандартам (ISO, 

DIN, EN, ASTM, ASME, API, NF, JIS). 

Ціллю планованої діяльності є реконструкція трубопрокатного цеху №2 (ТПЦ№2), 

що передбачає будівництво ділянки термічної обробки труб з метою випуску продукції 

відповідно до вимог стандартів АРІ 5СТ і АРІ 5L. Термообробка труб проводиться з метою 

додання металу необхідних механічних характеристик. 

Планована діяльність передбачає реконструкцію ТПЦ№2 на території ТОВ 

«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в межах існуючих виробничих потужностей підприємства. 

Передбачається монтаж обладнання для термічної обробки труб (гартування з 

високою відпусткою). Висока відпустка проводиться для підвищення пластичності зі 

збереженням підвищених характеристик  властивостей міцності труб.  

Обладнання ділянки термічної обробки труб передбачається встановити на вільних 

після демонтажу застарілого обладнання площах цеху ТПЦ№2, проліт Г-Д-Е, Ж-И осі 3-28 з 

урахуванням існуючого планування цеху. Частину установок станції водопідготовки 

передбачається установити із зовнішнього боку цеху.  

Устаткування лінії термічної обробки труб підрозділяється на основне та допоміжне. 

Основне обладнання застосовується для виконання технологічних операцій, що 

безпосередньо впливає на труби, що обробляються, при зміні їх форми або фізико-хімічних 

і механічних властивостей. Допоміжне - для виконання операцій, не пов'язаних з 

безпосереднім впливом на оброблювані труби.  

Основне обладнання для термообробки труб - гартівна піч, гідрозбив окалини,  

гартівний пристрій (спрейєр), піч для відпустки, правильна машина, холодильник, обрізна 

пила, маркувальна машина, система транспортування труб, електрична система і система 

автоматизації, станція водопідготовки. 

До допоміжного обладнання відноситься: система постачання стисненим повітрям, 

газопостачання, водопостачання, електропостачання. 

Лінія термічної обробки розрахована на випускання безшовних труб різного 

діаметру 60 ÷ 245 мм, річна потужність – 170 275 т. 

 

Режим роботи - безперервний. Річний фонд робочого часу обладнання - 6394 

год./рік. 

Постачальник обладнання лінії термічної обробки компанія «Danieli SC.Officine 



Meccaniche S.P.A» (Італія). 

Площа ділянки, що відведена під реконструкцію складає 15450 м
2
, у тому числі 

площа ділянки всередині цеху складає: 11232 м
2
, за межами цеху – 4218 м

2
. 

В адміністративному відношенні виробничий майданчик, де буде здійснюватися 

планована діяльність, розташований за адресою: проспект Трубників, 56, м Нікополь, 

Дніпропетровська область, Україна, 53201. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)) 
 

2. Суб’єкт господарювання 
 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ІНТЕРПАЙП  НІКО 

ТЬЮБ» (ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»)  
(повне найменування юридичної особи,  

  ЄДРПОУ      35537363  
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 

  Т.в.о генерального директора – Чернов Вячеслав Миколайович  
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:             проспект Трубників, 56, м Нікополь, Дніпропетровська область, 

Україна, 53201 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця(поштовий індекс, адреса), 

   
Контактний номер телефону: +380 566-630-133, е-mail: info@nstp.interpipe.biz. 

контактний номер телефону) 

 

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; 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 
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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 відбудуться   
(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. 

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 472 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: 

у період з 19.05.2021 р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО 

ТЬЮБ», просп. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53201.  

Контактна особа – Ємельяненко Інеса Михайлівна, контактний телефон (097) 392-82-

67 

Нікопольська міська рада, вул. Єлектрометалургів, 3, Нікополь, 53200. 

Контактна особа – Топчій Наталя Юріївна, контактний телефон (056) 668-45-67. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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