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Харківська обласна державна адміністрація
Департамент захисту довкілля та природокористування
ПРОПОЗИЦІЇ
до обсягу досліджень та рівні деталізації інформації в Звіті з ОВД проекту

«ТОВ «КОАЛТРЕЙДІНДАСТРІ»,
№ 2 0 2 0 1 0 6 6 6 8 4 в Реєстрі ОВД
До
Вас
звертається
керівництво
громадської
організації
«Українська
природоохоронна група», створеної з метою розвитку мережі природно-заповідного фонду,
збереження біорізноманіття та впровадження в Україні міжнародного природоохоронного
законодавства.
Згідно ч. 7, ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», представники
громадськості протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, мають право подавати
пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації в звіті з оцінки впливу на
довкілля (далі - Звіт). Керуючись вищенаведеним. вважаємо за необхідне надати пропозиції
щодо Звіту з ОВД проекту «ТОВ «Коалтрейдіндастрі», що присвячений «Переробці
кам'яного вугілля (сортування вугілля за класами крупності з використанням методу
дроблення)». Повідомлення розміщене в Єдиному реєстрі з ОВД під № 20209236684.
ІІропонуємо включити до Звіту з ОВД наступне:
1. Деталізувати на високо масштабних топографічних картах та супутникових
знімках розташування території планованої діяльності та її санітарно-захисної
зони, а також основних складових підприємства, про які згадується у
Повідомленні про плановану діяльність. А також території Смарагдової та
Екомережі. що знаходяться поряд з територією планованої діяльності та її ССЗ.
2. Так як територія планованої діяльності з трьох боків межує з територією
Смарагдової мережі, та знаходиться на території Придонецького екорегіону
загальнодержавного значення Екомережі. оцінити вплив планованої діяльності на
природні комплекси та об’єкти (зокрема види флори і фауни. їх угруповання та
оселища), що охороняються.
3. Деталізувати технічні характеристики планованої діяльності, зокрема:
•
•

Типи та технічні характеристики обладнання (в тому числі, транспортних засобів),
що буде задіяне в процесі провадження планованої діяльності на всіх її етапах:
Інформацію про технічний стан (рік введення в експлуатацію, нормативний термін
експлуатації, ступінь зносу) та рівень амортизації цього обладнання;
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•

Детальний опис всіх технологічних процесів, що будуть відбуватись при
проваджені планованої діяльності, та очікувані рівні викидів/скидів кожної із
забруднюючих речовин в атмосферу, водойми та грунти при цьому;

4. Деталізувати дані щодо системи уловлення та фільтрації пилової фракції вугілля,
що утворюється в процесі дроблення. Об'єми вугільного пилу, ефективність
системи уловлення та фільтрації, ступінь чистоти скидуваиого потоку повітря
після фільтрації.
5. Провести польові дослідження із залученням фахових науковців і вказати в
Звіті наступну інформацію:
• Кількісні та якісні дані польових досліджень щодо стану видів фауни та флори,
їх угруповань та взаємозв'язків між ними на території, що зазнає впливу під час
провадження планованої діяльності. Обов'язково надати інформацію про дати
проведених польових досліджень;
• Перелік видів Червоної книги України (ЧКУ) та Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються на території планованої діяльності (в тому числі и видів, що
мігрують через цю територію);
• Опис рослинних і тваринних угруповань на території планованої діяльності,
зокрема вказати всі угруповання Зеленої книги України та оселища Резолюції 4
Бернської конвенції на території планованої діяльності та в її СЗЗ;
• Опис компенсаційних заходів, що будуть застосовані для зменшення або
усунення негативних впливів планованої діяльності на природне середовище, в
т. ч. на біорізиоманіття;
• Детальний опис програми моніторингу стану навколишнього природного
середовища (в т. ч. біорізиоманіття) в процесі ! провадження планованої
діяльності.
6. Оцінку наступних впливів планованої діяльності:
•

•

•
•

На види флори та фауни, занесені до Червоної книги України та Резолюції 6
Бернської конвенції, на території планованої діяльності, та в її санітарнозахисній зоні (в т. ч. на можливі маршрути міграції таких видів);
На оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та угруповання Зеленої книги
України, що зустрічаються на території провадження планованої діяльності або
в її СЗЗ;
На грунтовий покрив, повітря та водні об’єкти, в тому числі внаслідок
потрапляння в них забруднюючих речовин в процесі планованої діяльності;
На мікрокліматичні умови в СЗЗ планованої діяльності;

7. Всі методи, які використовувались для проведення досліджень та оцінки впливу на
довкілля, а також плануються до використання в процесі моніторингу довкілля під час
провадження планованої діяльності. Окремо вказати всі джерела інформації, на яких
грунтуються дані та висновки із них. включенні до Звіту.
З повагою.
Голова Правління
ГО «Українська природоохорош
Олексій Василюк
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