_________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)
______________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
_________Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна компанія «Мінерал»______
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної

______________________________ код ЄДРПОУ 00191253__________________________________
особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
_______70600, Запорізька обл., Пологівський район, м. Пологи, вул. Кар'єрна, будинок 28________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця

________________тел. 050-486-13-84, е-mail: gdk.mineral@gmail.com______________________
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 1.
Планована діяльність, її характеристика.
Видобування глини вогнетривкої, що відповідає вимогам ТУ У 08.1-00190503-378:2013
«Глини вогнетривкі Пологівського родовища» та каоліну вторинного, що відповідає вимогам ТУ У
08.1-00190503-377:2013 «Каолін вторинний Пологівського родовища», бентонітових
(монтморилонітових) глин придатних для виготовлення формовочних і не формовочних матеріалів
в будівництві та металургії і піску для закладки відпрацьованого простору гірничих виробок.
Гірничо-геологічні умови залягання корисних копалин на І-й ділянці Пологівського родовища
(кар’єр «Західний») зумовлюють використання при його розробці комбінованої системи розробки
(розкрив та видобування), з розміщенням порід розкриву у виробленому просторі кар’єра (система
з внутрішнім відвалоутворенням). Комбінована система розробки включає в себе розкрив за
транспортною схемою, з використанням гідравлічних екскаваторів в поєднанні з автосамоскидами
вантажопідйомністю 12-42 т, розкрив за безтранспортною схемою, з використанням крокуючих
екскаваторів (драглайнів) типів ЭШ-10/70, ЭШ-11/70 і ЭШ-13/50, а також видобуток за
транспортною схемою, з використанням гідравлічних екскаваторів ємністю ковша 0,7-1,3 м3.
Гірничо-геологічні умови залягання корисних копалин на ІІ-ї ділянці Пологівського родовища
(кар’єр «Центральний») зумовлюють використання для його розробки комбінованої системи
розробки (розкрив та видобування), з розміщенням порід розкриву у виробленому просторі кар’єра
(система з внутрішнім відвалоутворенням). Комбінована система розробки включає в себе
транспортну схему, з використанням екскаваторів гідравлічних, зворотна лопата, ємністю ковша
3-5 м3 в поєднанні з автосамоскидами вантажопідйомністю 12-42 т, а також безтранспортну
схему з використанням крокуючих екскаваторів типу драглайн ЭШ-10/70, ЭШ-11/70.
Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні умови залягання корисних копалин на І-ІІ ділянках Пологівського
родовища (кар’єр «Західний», кар’єр «Центральний») для розкриву та видобування зумовлюють
використання транспортної схеми розробки з використанням екскаваторів гідравлічних, зворотна
лопата, ємністю ковша 3-5 м3 в поєднанні з автосамоскидами вантажопідйомністю 12-42 т.
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Планована діяльність є найбільш прийнятним варіантом для реалізації діяльності
підприємства в порівнянні з запропонованою технічною альтернативою, у зв’язку з тим, що при
комбінованій системі розробки (для розкриву та видобування) викиди забруднюючих речовин
будуть меншими ніж при використанні транспортної схеми розробки (для розкриву та
видобування).
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Планова діяльність здійснюється за адресою: Запорізька область, Пологівський район, 0,5
км на захід від м. Пологи.

Територіальна альтернатива 1.
Не розглядається

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Здійснення планованої діяльності підприємства носить позитивний вплив на місцеву
економіку через зайнятість населення, поповнення бюджету району та податкових надходжень
Планова діяльність не погіршить умови життєдіяльності, проживаючого поблизу
населення, та не погіршить соціальні умови, а забезпечить оптимальне освоєння запасів глини
вогнетривкої, каоліну вторинного, бентонітових (монтморилонітових) глин і піску та
забезпечення ресурсної бази глини вогнетривкої, каоліну вторинного, бентонітових
(монтморилонітових) глин і піску України.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Пологівське родовище:
Ділянка І: балансові запаси: каолін вторинний: кат.В+С1 – 409,0 (В - 4,0; С1 - 405,0) тис.т;
глина вогнетривка: кат.В+С1 – 8034,9 (В - 773,9, С1 – 7261,0) тис.т. Умовно балансові запаси: глина
вогнетривка кат. В+С1 – 573,0 (В-170,0; С1 – 403,0), С2 – 958,0 тис.т.
Ділянка ІІ: балансові запаси: каолін вторинний: кат.В+С 1 – 7291,5 (В – 4091,5; С1 – 3200,0)
тис.т; глина вогнетривка: кат.В+С1 – 3501,8 (В – 1969,8, С1 – 1532,30) тис.т. Умовно балансові
запаси: каолін вторинний кат. С2 – 130,0 тис.т; глина вогнетривка: С2 – 103,0 тис.т.
Спільнозалягаюча корисна копалина: бентонітова глина кат. С1 - 727,2 тис.т; пісок кат.
С1 – 1821,5 тис.м3.
Загальна площа Пологівського родовища складає 533,0 га (ділянка І – 286,0 га, ділянка ІІ –
247,0 га). Гірничо-геологічні умови ділянок родовища сприятливі для їх розробки відкритим
способом. Розробку ділянок І і ІІ Пологівського родовища проводять кар’єрами «Західний» і
«Центральний». Видобуток корисних копалин за марками виконують селективно на основі
детального випробування вибоїв кар’єрів.
Спеціальний дозвіл на користування надрами видано Державною службою геології та надр
України від 25.12.2008 № 4833 строком дії до 01.06.2035 року.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173, ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання,
зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Дотримання нормативних
розмірів санітарно-захисної зони, значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, охоронних зон та протипожежних розривів,
забезпечення санітарних норм шумового тиску на межі санітарно-захисної зони.
щодо технічної альтернативи 1
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Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173, ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання,
зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Дотримання нормативних
розмірів санітарно-захисної зони, значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, охоронних зон та протипожежних розривів,
забезпечення санітарних норм шумового тиску на межі санітарно-захисної зони.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші
вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з законодавством України. Проектні
рішення в період реконструкції та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання
ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших
екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші
вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з законодавством України. Проектні
рішення в період реконструкції та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання
ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших
екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути:
вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та
тваринний світ, шумове навантаження, утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 1
Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути:
вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та
тваринний світ, шумове навантаження, утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
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”)
Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно
п. 15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017№ 2059VIII.
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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)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017
№ 2059-VIII.
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:

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. 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.
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14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 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
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Литовського, 35, м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля, е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua,
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мінприроди України, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89_____________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)
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