(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМІНЕРАЛ"
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 34850038
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)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Опитне, вул. Київська, 5;
контактна особа – Дзеба Олег Анатолійович, тел.: 380623896009
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є зміна цільового призначення земель сільськогосподарського
призначення на двох земельних ділянках загальною площею 73,6464 га для подальшого
відпрацювання родовища вогнетривких глин Центрального родовища, розташованого в
Костянтинівському районі Донецької області.
Технічна альтернатива 1.
Умови залягання корисних копалин дозволяють виконувати їх видобуток відкритим
(кар'єрним) способом. На родовищі прийнята транспортна система розробки з паралельним
переміщенням фронту робіт і внутрішнім відвалоутворенням. Видобування корисних копалин на
родовищі тугоплавких глин буде виконуватися екскаваторами з навантаженням у автосамоскиди та
подальшим транспортуванням на склади. Розробка родовища виконується одноковшевими
екскаваторами, що забезпечує селективну виїмку тугоплавких глин.
Технічна альтернатива 2.
Умови залягання корисних копалин дозволяють виконувати їх видобуток відкритим способом
з залученням інших ланок техніки для провадження видобувних робіт. За альтернативою буде
використовуватися транспортна система розробки як у технічній альтернативі 1, при цьому
переміщення розкривних порід буде проводитися спочатку у зовнішній відвал, а далі, наприкінці
відпрацювання ділянки, буде транспортуватися у відпрацьований простір кар'єра (комбінована
система розробки).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
В адміністративному відношенні дві земельні ділянки які розташовані на території
Іллінівської об’єднаної територіальної громади Костянтинівського району Донецької області

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

України, в 1,3 км на захід від села Попов Яр і 1,6 км на південний захід від села Полтавка, в 32-х км
на північ від с.м.т. Очеретине.
Земельні ділянки межують з кар’єром де відбувається розроблення родовища вогнетривких і
тугоплавких глин - Центральне родовище.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. Планова діяльність територіально прикріплена до розвіданого та вже
частково відпрацьованого родовища.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Зміна цільового використання зазначених земельних ділянок та запровадження на них видобутку
вогнетривких глин дасть змогу забезпечити промислових споживачів та населення сировинною
базою для виробництва будівельних матеріалів та виконання робіт будівництва. Планова діяльність
буде сприяти створенню нових робочих місць, сприятиме надходженню коштів до державного та
місцевого бюджетів, що поліпшить соціально-економічну ситуацію в регіоні, дасть тривалий, та
більш виражений позитивний соціально-економічний вплив на розвиток регіону, а ніж введення
сільськогосподарського виробництва на цих землях. Втрати сільськогосподарського виробництва
зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь будуть відшкодовані відповідно до вимог
чинного законодавства та використані для фінансування робіт з покращення стану земель.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Земельна ділянка 1 має площу 43.0364 га, розташована на території родовища Центральне. В
ході реалізації планової діяльності планується будівництво гірничих виробок кар'єра з
відпрацювання вогнетривких і тугоплавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено
відкритим способом, основна площадка будівництва являє собою землі сільськогосподарського
призначення, які в процесі реалізації планової діяльності планують включити в себе кар'єр,
майданчик склад глини.
Земельна ділянка 2 має площу 30.61 га, розташована на території родовища Центральне. В
ході реалізації планової діяльності планується будівництво гірничих виробок кар'єра з
відпрацювання вогнетривких і тугоплавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено
відкритим способом, основна площадка будівництва являє собою землі сільськогосподарського
призначення, які в процесі реалізації планової діяльності планують включити в себе кар'єр,
майданчик склад глини.
Монтаж промислового майданчика для обслуговування техніки, розміщення робітників на
зазначених земельних ділянках здійснено не буде. Промисловий майданчик розміщено на території
кар’єру що розробляється.
Територія кар'єрного поля розділена на блоки. Затверджені запаси корисних копалин на
ділянці за категоріями В + С2 складає 10365,3 тис. т. У межах підрахунку запасів з корисними
копалинами обвідного. Співвідношення потужності розкривних порід до корисних копалин
становить 5,1 м3/т.
Родовище розташоване в умовах сприяють розробці відкритим способом. Абсолютні позначки
поверхні кондиційної частини пласта складають в середньому +169,23 м.
Розкривні породи представлені ґрунтово-родючим шаром і суглинками. Середня потужність
ґрунтово-родючого шару - 0,5 м, суглинків - 18,77 м. Середня потужність корисної копалини - 3,53 м.
Проектом з розробки родовища передбачається виконання гірничотехнічної та біологічної
рекультивації – після завершення розробки родовища.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого
законодавства України: дотримання норм користування надрами відповідно до вимог чинного
законодавства; дотримання нормативів ГДС забруднюючих речовин; дотримання нормативів
екологічної безпеки атмосферного повітря в тому числі нормативів ГДВ, нормативів гранично
допустимого впливу фізичних факторів (безпечних рівнів виробничих шумів), нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел; попередження засмічення,
забруднення поверхневих та підземних вод; дотримання поводження з відходами відповідно до
вимог чинного законодавства, в тому числі роздільне збирання відходів що утворюються;
дотримання протипожежних вимог при реалізації планованої діяльності згідно ДБН В.1.1-7:2016;
дотримання додержання нормативної та розрахункової санітарно-захисної зони; дотримання

здійснення санітарних норм та правил в тому числі щодо водопостачання (відповідність води
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10) та водовідведення (локальні очисні споруди для господарчопобутових стоків); дотримання санітарних норм виробничого шуму відповідно до ДСН 3.3.6.037-99;
дотримання рівня шуму на селитебній території відповідно до вимог ДСП 173, ДБН В.1.1- 31:2013.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Центральне родовище вогнетривких і тугоплавких глин розташоване на території Іллінівської
ОТГ Костянтинівського району Донецької області. Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих
природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від підтоплення ґрунтовими,
атмосферними та поверхневими водами тощо) із урахуванням результатів інженерно-геологічних
вишукувань.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Центральне родовище вогнетривких і тугоплавких глин розташоване на території Іллінівської
ОТГ Костянтинівського району Донецької області.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: Вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
Повітряне середовище: Джерелами забруднення атмосферного повітря при проведенні
розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт є: кар’єрна техніка,
автотранспорт.
Ґрунти та геологічне середовище: Вплив на ґрунти здійснюється внаслідок порушення
родючого шару ґрунту. Після повного закінчення видобутку корисної копалини на родовищі
створюється вироблений простір, який підлягає гірничотехнічній і біологічній рекультивації.
Водне середовище: В цілях запобігання забруднення водних ресурсів кар’єрна вода та
господарчо-побутові стоки підлягають очищенню.
Рослинний і тваринний світ: Негативний вплив на рослинний світ здійснюється внаслідок
порушення родючого шару ґрунту. Суттєвого впливу на тваринний світ не здійснює.
Культурна спадщина: Вплив на культурну спадщину відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: Вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
Навколишнє техногенне середовище: Вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня.
9. Належність планованої 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”)
Об’єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 2 пп. 15 кар’єри та видобування корисних
копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів та
до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на

довкілля», п. 3 пп. 2 сільське господарство, лісівництво та водне господарство: зміна цільового
призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б
до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті).
10. 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. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання 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:
1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3. 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, іншої інформації;
4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12;
5. 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. 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 розмішені 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. Рішення про провадження планованої діяльності
Документ дозвільного характеру буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством екології та природних ресурсів України.
(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
Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського,
35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу Шимкус Марина
Олександрівна, тел. (044) 206-31-15, (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

