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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
«Реконструкція обпалювальної машини ОК-324 з встановленням додаткового
обладнання на території ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» у
Покровському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл, 50066.
Метою планованої діяльності є реконструкція обпалювальної машини ОК-324 для
зменшення витрат природного газу за рахунок спалення в ній підготовленого твердого
біопалива (подрібнене лушпиння соняшника) разом з природним газом в факелі існуючих
газових пальників. Дане рішення обумовлене значним збільшенням вартості газу.
Запланована витрата палива становить:
- природний газ – 3200 м3/год,
- біопаливо – 5000 т/год.
Максимальне заміщення природного газу − 2560 м3/год, що становить 80 %.
Реконструкція обпалювальної машини ОК-324 передбачає встановлення
додаткового обладнання без руйнування існуючого обладнання, а саме:
− встановлення додаткових форсунок у 8-ми форткамерах (паралельно існуючим
газовим), для подачі підготованого біопалива, що спалюється в факелі газового пальнику;
− розташування приймально-розвантажувального обладнання для приймання та
транспортування підготовленого біопалива;
− будівництво транспортних пневмопроводів від бункера тимчасового зберігання
палива − до кожної форсунки − окремо.
ПРАТ «ЦГЗК» – діючий об'єкт, всі його будівлі та споруди розміщені на землях,
наданих підприємству в оренду. Додаткове обладнання планується розмістити на
незайманій території біля обпалювальної машини на проммайданчику № 1 ПРАТ «ЦГЗК».
Для реалізації проекту щодо реконструкції, додаткове відведення земель підприємству не
потрібне.
2. Суб’єкт господарювання
Приватне Акціонерне Товариство «Центральний гірничо-збагачувальний
комбінат» (ПРАТ «ЦГЗК»).
Генеральний директор – Шевчик Д. В.
Поштова адреса: 50066, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг
Покровський район (колишній – Жовтневий район).
Контактний номер телефону: (056) 410-53-25
Факс: (056) 410-53-25
E-mail: cgk@metinvestholding.com

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення обговорення:
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Мінприроди України
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 стаціонарними
джерелами.
Міністерство екології та природних ресурсів України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
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 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 15.11.2018 року у період з 14.00 до 16.00
години у приміщенні ПК «Центральний» (малий зал) за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця
Мусоргського, 19.
Громадські слухання (другі) відбудуться – проведення 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
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: (044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Мінприроди України
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; повідомлення про
плановану діяльність; договір оренди земельної ділянки; карти місця розташування
планованої діяльності, розташування джерел викидів забруднюючих речовин; фонові
концентрації забруднюючих речовин; довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що
визначають умови розсіювання забруднюючих речовин; розрахунки кількості викидів
забруднюючих речовин в атмосферу та промислових відходів (періоди експлуатації та
будівництва); вихідні дані та результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин
в приземному шарі атмосфери без урахування та з урахуванням фонового забруднення
(існуючий та проектний стан); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
на матеріали «Матеріали обґрунтування розміру санітарно-захисної зони ПРАТ «ЦГЗК»;
протоколи дослідження повітря населених місць на межі СЗЗ ПРАТ «ЦГЗК»; дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
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
26.10.2018 р.:
50101, Україна, Дніпропетровська обл.., м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна (Радянська),
1- Управління екології виконавчого комітету Криворізької міської ради, тел. (0564) 74-5641
50014, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Покровський район
(колишній – Жовтневий район), вул. Шурупова, 2, каб. № 102 - Відділ економіки та
промисловості виконавчого комітету Покровської районної в місті ради, тел. (056) 440-3212
50066, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Покровський район
(колишній – Жовтневий район), ПРАТ «ЦГЗК» - Відділ охорони природи та
навколишнього середовища, директор з ОП та НС Ровінський Ю. Ю., тел. (056) 410-53-25

