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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Добропіллявугілля»
Виробничий структурний підрозділ «Шахтоуправління «Добропільське»
(Шахта «Добропільська»), код ЄДРПОУ 37014600
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особипідприємця, ідентифікаційний код або, у разі відсутності ідентифікаційного коду, зазначаються паспортні дані
фізичної особи-підприємця)

Інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання.
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК
Добропіллявугілля» Виробничий структурний підрозділ «Шахтоуправління
«Добропільське» Шахта «Добропільська».
Фактична адреса (Шахта «Добропільська» ВСП «ШУ «Добропільське» ТОВ
«ДТЕК Добропіллявугілля» – основний проммайданчик): 85000, Донецька область,
м. Добропілля вул.Київська1а.
Директор ВСП «ШУ «Добропільське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» –
Ангеловський Олександр Анатолійович.
Тел./факс: +380627743400; +380 (6277) 4-34-23.
2. Інформація про плановану діяльність, її характеристики, технічні
альтернативи.
Планована діяльність згідно Проекту «Прокладка трубопроводу для скиду
шахтної води з промислового майданчика шахти «Добропільська»- реконструкція.
Планована діяльність це прокладка дільниці трубопроводу відвідного
колектору шахтних вод шахти до існуючого трубопроводу ПАТ «ДТЕК
Добропільська ЦЗФ» та від існуючого трубопроводу до місця скиду в р. Бик .
Технічна альтернатива1.
Експлуатація існуючого колектору шахтних вод.
Колектор шахтних вод введений в дію у середині 70-х років має великий
амортизаційний знос, пропускна потужність трубопроводу не задовольняє потреби

підприємства у відкачуванні шахтної води, трубопровід прокладено по центральній
частині бул. Шевченко м. Добропілля, далі в межах паркової зони. Реконструкція
існуючого трубопроводу не можлива .
Технічна альтернатива 2. відсутня
3. Інформація про місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: Альтернатива 1.
Існуючий колектор шахтної води перетинає залізничну колію, іде до
центральної вулиці міста бул. Шевченко потім вздовж всієї центральної частини
бульвару до паркової зони міста, перетинає околиці парку, та впадає у ставвідстійник шахтної води який розташовано на землях Добропільської селищної
ради. Впливу планової діяльності зазнає саме існуючий трубопровід. Першу
дільницю траси колектору шахтних вод буде прокладено від насосної станції
шахтної води по території промислового майданчика шахти «Добропільська» до
місця врізки в існуючий напірний трубопровід технічної води ПАТ «ДТЕК
Добропільська ЦЗФ», друга дільниця колектору від напірної станції ЦЗФ біля ставаосвітлювача ЦЗФ по землям Ганнівської селищної ради до скиду у річку Бик.
Місце провадження планованої діяльності: Альтернатива 2. відсутня
4. Інформація про соціально-економічний вплив планованої діяльності.
При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього
середовища будівельно-монтажні роботи та експлуатація трубопроводу не
спричинить негативного впливу на соціально-економічне середовище.
У випадку продовження експлуатації існуючого колектору мають місце ризики
аварійних поривів, зупинка роботи підприємства в наслідок підтоплення шахтних
виробок.
5. Інформація про загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо).
Колектор має дві проектовані ділянки:
перша від насосної станції перекачки шахтної води до місця врізки в існуючий
трубопровід технічної води ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ». Данна дільниця
виконана із сталевих електрозварних труб дм 325х8,0мм, дільницю прокладено
відкрито на низьких 0,5м та високих 5м опорах. Довжина траси розташованої на
промисловому майданчику шахти та ЦЗФ складає 530м. Колектор має теплову
ізоляцію на основі поліуретанових сегментів, ця частина колектору врізається до
існуючого трубопроводу освітленої води ЦЗФ.
Друга проектована дільниця колектору від насосної станції ЦЗФ вздовж става–
освітлювача ЦЗФ до скиду в р.Бик. Довжина дільниці складає 840м з них 140м
самопливний випуск до р. Бик прокладено наземно. Напірна частина трубопроводу,

прокладено в землі з поліетиленових труб ПЄ100 SDR11-315х18,7( тиск 16 атм),
самопливна частина поліетиленові труби ПЄ100 SDR11-560х33,2.
Вздовж всієї траси проектованого трубопроводу передбачається будівництво
п’яти колодязів:
-колодязь з вимикаючою арматурою дм 1,5 м
-колодязь для скиду дм-1,5 м
-мокрий колодязь -дм 2,5 м
-колодязь з вантузом –дм 1,5 м
-колодязь для скиду тиску –дм 2,0 м.
Впровадження планової діяльності передбачається в межах існуючих
земельних відводів ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та ПАТ «Добропільська ЦЗФ»,
до оформлення земель необхідно по дільниці трубопроводу від насосної
станції пруда-освітлювача до місця скиду в р. Бик, с земель Ганнівської селищної
ради Добропільського району Донецької області.
До оформленню земель підлягає 1,2054 га з них:
- у довгострокову аренду-0,0009 га;
- в короткострокову-1,2045 га.
6. Інформація про екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами.
Щодо технічної альтернативи 1.
Встановлюються відповідно до чинного законодавства України, а саме: ЗУ
«Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ «Про охорону
атмосферного повітря», ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», Водний Кодекс України, Земельний
Кодекс України.
Мікроклімат. вплив проектованої діяльності на мікроклімат поверхні не
спостерігається.
Повітряне середовище Вплив на повітряне середовище буде здійснюватися від
проведення зварювальних робіт та від проведення робіт з фарбування сталевих труб,
також при виймально-навантажувальних роботах та транспортних засобів задіяних
на будівельних роботах. Рівень забруднення при проведенні будівельних робіт по
тривалості та короткочасності суттєво не вплине на існуючу екологічну ситуацію в
межах проектованої діяльності. Експлуатація трубопроводу для скиду шахтної води
не впливає на повітряне середовище.
Водне середовище передбачено водоохоронні заходи зі зменшення впливу
скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти.
Земельні ресурси Негативний вплив на земельні ресурси від провадження
планової діяльності не прогнозується. При проведенні земляних робіт за територією
промислового майданчику передбачається зняття земельного шару у розмірі 826м3 з
укладкою його на місце після розміщення траси трубопроводу.

Рослинний та тваринний світ. Не значний вплив при проведенні будівельних
робіт.
Техногенне середовище Соціальна значущість технічних рішень проектованої
діяльності полягає в безперебійній роботі підприємства в збереженні робочих
місць для жителів населених пунктів Добропільського району, а також для
підтримки соціального середовища на рівні, що склався в даному районі.
В цілому техногенна діяльність усього комплексу проектованих об’єктів у часті
експлуатації трубопроводу для скиду шахтної води не зазнає впливу на екологічне
середовище .
Геологічне середовище не зазнає впливу від проектованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2.
7. Інформація про необхідну еколого-інженерну підготовку і захист
території за альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1.
Всі будівельно монтажні роботи планується виконати з урахуванням заходів
щодо захисту атмосферного повітря та попередження пилоутворення, боротьби з
шумом, охорони поверхневих і підземних вод, ґрунту, вивезення будівельних
відходів. Всі показники впливу проектованої діяльності не перевищуватимуть рівні
допустимих нормативних показників. Еколого-інженерна підготовка не потрібна.
Щодо технічної альтернативи 2. відсутня
8. Інформація про сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля.
Щодо технічної альтернативи 1.
При будівництві колектору відбувається незначне забруднення повітряного
середовища викидами від працюючого автотранспорту, зварювальних та
фарбувальних робіт. Концентрації шкідливих речовин у повітрі не перевищуватиме
нормативів ГДК. Утворення відходів мінімальне планується передача на утилізацію.
Земляні роботи по прокладанню колектору супроводжуються виїмкою ґрунту який
після закінчення робіт буде використано при роботах з рекультивації.
Можливі впливи при експлуатації колектору:
На мікроклімат- вплив відсутній.
На повітряне середовище- відсутній.
Водне середовище- дотримання нормативів ГДС.
Геологічне середовище- відсутній.
Ґрунти –відсутній.
Рослинний та тваринний світ- відсутній.
При експлуатації колектору вплив на довкілля відсутній.
Щодо технічної альтернативи 2 відсутній
Щодо територіальної альтернативи 1,2 відсутній
9. Інформація про належність планової діяльності до першої чи другої
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на

довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Запланована діяльність відноситься до другої категорії, у відповідності до
пункту13, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (господарська
діяльність що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та
забір води з водних об’єктів за умови, що забір підземних вод перевищує 300
кубічних метрів на добу).
10. Інформація про наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Інформація про планований обсяг досліджень та рівень деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Геологічні вишукування, аналіз впливу на атмосферне повітря та шумового
впливу в період будівництва.
12. Інформація про передбачену процедуру оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості.
Зазначена планована діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Інформація про громадське обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Інформація про рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до чинного законодавства України, рішенням про провадження
планованої діяльності буде:
«Дозвіл на виконання будівельних робіт»,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»)
який видається
Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Донецькій області.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство екології та природних ресурсів України
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035
Відділ оцінки впливу на довкілля:
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64

