____________________________________
(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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»,
код ЄДРПОУ 13498562
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи:
85300, Донецька обл., м.Покровськ, пл.Шибанкова, буд.1а.
Місцезнаходження планованої діяльності:
Промисловий майданчик вентиляційного ствола №3 і повітроподавального ствола №3
ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» розташован за адресою: Донецька область, Покровський
район, с. Піщане, вул. Шахтарська, 1а, тел. +38 (0623) 59 53 68
__________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
РОЗКРИТТЯ ТА ПІДГОТОВКА ЗАПАСІВ БЛОКУ № 11
ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»
Будівництво блоку №11 здійснюється в рамках програми розвитку шахти
«Красноармійська-Західна» №1,
яка з часом
була перейменована в
ПРАТ
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».
Для подальшого поповнення лінії очисних вибоїв в блоках шахти, які відпрацьовуються,
намічено розкриття і підготовка блоку №11. За умовами вентиляції (при сформованій схемі
провітрювання) і очікуваних навантаженнях на очисні вибої, які складають (в залежності від
потужності пласта d4) 2000 ÷ 7000 т вугілля на добу, для збільшення кількості лав, які
перебувають одночасно в роботі, прийнято рішення про розтин запасів блоку № 11
вентиляційним стволом №3 і повітряподавальним стволом №3, які розташовуються на одному
проммайданчику.
Технічна альтернатива 1.
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.
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На проммайданчику передбачається будівництво комплексу вентиляційного ствола № 3 і
комплексу повітряподавального ствола № 3:

копер і надшахтну будівлю вентиляційного ствола №3;

будівля підйомної машини МПМН-4х4

будівля підйомної машини Ц3х2,2АР;

будівля вентустановки DY TDR329 3TD8A;

надшахтну будівлю повітряподовального ствола №3 з будівлею багатоканатного
підйому;

адміністративно-побутовий комбінат з пральнею і їдальнею;

перехідна галерея;

кафетерій;

медпункт;

вакуум-насосна станція;

компрессорна станція;

котельня зі складом вугілля і галереєю подачі палива;

насосні станції побутових стоків і дощових вод.
Поблизу стволів розташовуються резервуари протипожежного та резервуари питного
запасу води з насосною і фільтром-поглиначем.
У північно-західній частині майданчика передбачається будівництво складського
комплексу:

склад кріпильних матеріалів;

блок приміщень допоміжних служб.
У зниженій частині майданчика з південного боку передбачені резервуари дощових вод з
насосною і очисними спорудами і насосна станція побутових стоків.
Для енергопостачання майданчика передбачено будівництво електропідстанції 110/6 кВ
з будівлею ЗРУ і трансформаторних підстанцій №№1÷5.
Передбачені резервні території для будівництва когенераційної установки і пожежного
депо.
Біля в'їзду на майданчик розташована стоянка автотранспорту і духовне спорудження.
Проммайданчик має три в'їзди, розташованих з північного та південного боку,
обладнаних прохідними. Територія захищається залізобетонною огорожею.
Технічна альтернатива 2 – не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 1.
Майданчик вентиляційного ствола №3 і повітроподавального ствола №3 (блок №11)
розташовано в Покровському районі Донецької області у південно-східній околиці села Піщане
на землях колишнього госпдвору Піщанської сільської ради, в 4 км на південний схід від
основного проммайданчика.
Навколо проммайданчику розташовані наступні населені пункти: на заході до
проммайданчика примикає с. Пісчане, на північ на відстані близько 1180 м розташоване с.
Звєрєво, на південний-схід на відстані близько 1310м розташоване с. Шевченко.
Будівництво об’єкту відбувається на земельних ділянках з кадастровими номерами:
1422784500:05:000:0526 площею 13,31 га і 1422784500:05:000:0527 площею 8,69 га.
Загальна площа проммайданчика в проектованих межах становить 22,0 га.
Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, тому що планована діяльність
проваджується на земельних ділянках, що знаходяться у користуванні
ПРАТ «ШУ
«ПОКРОВСЬКЕ»
за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Піщане,
вул.Шахтарська, 1а.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Для подальшого поповнення лінії очисних вибоїв в блоках шахти, які відпрацьовуються,
намічено розкриття і підготовка блоку №11. Створення додаткових робочих місць, збільшення
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надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарногігієнічних нормативів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Виробнича потужність блоку №11 передбачається в обсязі 2250 ÷ 3000 тис.т вугілля на
рік. Видача вугілля передбачається скіповим стволом блоку №10.
Розміри блоку №11 по простяганню 10,0 ÷ 12,2 км, по падінню: на півдні 3,0км, на
півночі 2,4 км, площа складає 27,5 км2.
Площа земель, що передбачається під розміщення майданчика блоку №11 складає:
Найменування
Показники
Площа відводу, га
22,0
Площа в огородженні, га
18,5
Площа забудови, га
5,18
Щільність забудови, відсотки
0,24
Площа, що зайнята залізничними шляхами вузколійки, га
0,58
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
- дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної СЗЗ;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо ГДК та ОБРВ;
- дотримання нормативів гранично-допустимих викидів від стаціонарних джерел згідно
вимог наказу Мінприроди України №309 від 27.06.2006;
- дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової забудови згідно вимог ДБН
В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
- дотримання вимог із поводженням з відходами згідно до закону України «Про
відходи»;
- дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод;
- дотримання вимог щодо охорони родючого шару ґрунту згідно до закону України «Про
охорону земель».
щодо технічної альтернативи 2 - не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
-дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Необхідно виконати зняття родючого шару ґрунту, вертикальне планування і
організацію рельєфу з організацією поверхневого стоку дощових і талих вод, облаштування
твердого покриття на робочих майданчиках, формування захисної зони (деревинно-кущові
насадження).
Виконная вимог ст.48 ЗУ «Про охорону земель», ДБН В.1.1-25:2009 «Інженерний захист
територій і споруд від підтоплення та затоплення», ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист
територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів».
щодо технічної альтернативи 2 - не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- клімат та мікроклімат – вплив не очікується;
- атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;
- водне середовище – вплив не очікується;
- геологічне середовище – вплив при видобуванні корисних копалин;
- ґрунт – вплив при виробництві будівельних робіт, зняття верхнього шару грунту;
- рослинний та тваринний світ – вплив при викидах забруднюючих речовин, вплив при
шумовому навантаженні;
- соціальне середовище – вплив на здоров’я населення, створення робочих місць;
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- техногенне середовище – вплив на будівлі через вібрацію;
- утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 2 - не розглядаються.
щодо територіальної альтернативи 1 - згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядаються.
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 щодо розкриття та підготовки запасів блоку № 11 належить до
другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля” ч.3 пункт 3 абзац 1 - видобування корисних копалин.
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)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Звіт з оцінки впливу на довкілля буде включати відомості, визначені п.2 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:
-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 абзацом п’ятим цього пункту;
-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.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій 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.
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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 вебсайті 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 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 і 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. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт
_________________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією 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
Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної Державної
адміністрації за адресою: 84313, м.Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, е-mail:
eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25.
Контактна особа: директор департаменту - Натрус Сергій Петрович
___________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
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