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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

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
ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» в рамках програми розвитку шахти
планує здійснити розкриття та розробку запасів блоку № 11. Для задоволення умов
сформованої схеми провітрювання вибоїв, які перебувають у роботі, прийнято рішення про
розтин запасів блоку № 11 вентиляційним стволом № 3 і повітряподавальним стволом № 3,
розташувавши їх на одному проммайданчику.
Майданчик планованої діяльності розташовано в Покровському районі Донецької області
на землях Піщанської сільської ради.
Будівництво блоку № 11 планується на земельних ділянках, загальною площею 22,0 га,
які на правах оренди передано ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».
Виробнича потужність блоку №11 передбачається в обсязі 2250 ÷ 3000 тис. т вугілля на
рік. Видача вугілля здійснюватиметься скіповим стволом блоку №10.
Розміщення будівель і споруд на майданчику блоку № 11 шахти визначено в результаті
порівняння різних варіантів компонувальних рішень схеми генерального плану з урахуванням
технологічної схеми роботи виробництва, санітарних і протипожежних вимог, черговості
будівництва.
Планованою діяльністю передбачається будівництво:
- комплексу вентиляційного ствола № 3 (копера і надшахтної будівлі вентиляційного
ствола №3; будівлі підйомної машини МПМН-4х4; будівлі підйомної машини Ц3х2,2АР;
будівлі вентиляційної установки DY TDR329 3TD8A);
- комплексу повітряподавального ствола № 3 (надшахтної будівлі повітряподовального
ствола №3 з будівлею багатоканатного підйому);
- адміністративно-побутового комбінату.
Поблизу стволів планується розташувати резервуари протипожежного та питного
запасу води.
Для енергопостачання майданчика передбачено будівництво електропідстанції 110/6
кВ.
При виконанні будівельних робіт вплив на стан повітряного басейну можна вважати
прийнятним. Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод у
водні об'єкти не передбачається.

Під час експлуатації об’єктів промислового майданчику блоку № 11 рівень
забруднення атмосферного повітря не перевищуватиме нормативні значення і не буде
негативно впливати на здоров’я людей і оточуюче середовище. Стічні води побутових,
виробничих та дощових стоків, після очистки у комплексі очисних споруд скидатимуться в
існуючий ставок-накопичувач шахтних вод та в подальшому будуть використовуватися для
технічного водопостачання шахти.
Реалізація планованої діяльності сприятиме розвитку шахти та створить додаткові
робочі місця.
2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
_________________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ 13498562
_________________________________________________________________________________________________
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),

85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1а
Місцезнаходження планованої діяльності:
85360, Донецька область, Покровський район, с. Піщане, вул. Шахтарська, буд. 1а
контактна особа – еколог ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Лінник Лілія,
контактний телефон: +38(066) 88 507 22
_________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
_________________________________________________________________________________
(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
Дозвіл на виконання будівельних робіт
_________________________________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області
_________________________________________________________________________________________________
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 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
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на
період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське
обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
(зазначити 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 Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
(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 Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

громадського

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 356 аркушах.
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
ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ,
пл. Шибанкова, буд. 1а
Промисловий майданчик вентиляційного ствола № 3 і повітродавального ствола № 3
ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Адреса: 85360, Донецька область, Покровський район,
с. Піщане, вул. Шахтарська, буд. 1а.
Контактна особа – еколог ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Лінник Лілія,
тел.: +38(066) 88 507 22
Піщанська сільська рада. Адреса: 85360, Донецька область, Покровський район,
с. Піщане, вул. Центральна, буд. 5.
Контактна особа – в. о. сільського голови Величко Федорія Олександрівна,
тел. +38 (0623) 53 82 42, E-mail: Peshanoesovet@ukr.net
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності – з 23 вересня 2020 року, щоденно (крім вихідних) з 08:00 до 17:00

