
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 «Інтеркоалінком», (код ЄДРПОУ 43901391) 

1. Інформація щодо суб’єкта  господарювання: 

Юридична адреса: 26300, Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, місто Гайворон, 
вул. Автомобілістів, будинок 1. 

Фактична адреса: Україна, Донецька обл., м.Слов’янськ, вул.Машчорметівська,17,    
тел.:+380679723565,e-mail: interkoalincom@ukr.net . 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.   

Планована діяльність, її характеристика.  
Планова діяльність полягає в механічній переробці кам’яного вугілля з метою 

отримання вугілля різних марок та виготовленні  паливних брикетів з вугільної сировини. 
Готовою продукцією є кам’яне вугілля марок ДГ, Г1, Г2, А та паливні брикети з вугільної 
сировини.  

Технічна альтернатива 1. 
Планова діяльність полягає у підготовчих операціях з механічної переробки кам’яного 

вугілля та виготовленні паливних брикетів з вугільної сировини без застосування 
зв’язуючих. Діяльність пов’язана  із процесами дроблення сировини; змішування-для 
отримання однорідної маси; пресування-для отримання сформованого брикету; охолодження 
та сушки  готового брикету. Паливні брикети з вугільної сировини та вугілля різних марок в 
подальшому використовуються споживачами як паливо у камінах, побутових та 
промислових твердопаливних котлах, твердопаливних котлах житлових будинків, 
підприємств, установ та організацій різних форм власності. 

Технічна альтернатива 2. 
Виготовлення паливних брикетів з вугільної сировини із застосуванням зв’язуючих.  
Паливні брикети з вугільної сировини, які спресовані з єднальними речовинами 

використовуються  для промислових цілей.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: 
Адміністративно об’єкт розташований в Донецькій області. Краматорському районі, на землях 
Слов’янської міської територіальної громади за фактичною адресою: Донецька обл., 
м.Слов’янськ, вул.Машчорметівська,17. 

Територіальна альтернатива 1. 
ТОВ «Інтеркоалінком» здійснює свою виробничу діяльність на підставі Договору 

оренди приміщення, що знаходиться на землях  ТОВ «Донметсплав». Загальна площа оренди 
об’єкта становить -840м2.. Цільове призначення ділянки- сортування корисних копалин у 
вугільній промисловості. ТОВ «Донметсплав» має Державний Акт на право постійного 
користування землею, загальною площею 2,9411га.  

Територіальна альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається. Планована діяльність провадиться в 

межах існуючої земельної ділянки підприємства згідно з договором оренди. Додаткове 
землевідведення не передбачається. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:   

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць для населення, яке проживає 
в межах даного адміністративного району. Крім того є сплата податків в місцеві бюджети.  

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): 

Загальний обсяг переробки кам’яного вугілля на рік становить 43000 т. Готовою 
продукцією є вугілля різних марок та паливні брикети з вугільної сировини . Вихід готової 



продукції всього на рік - 38700т різних марок  вугілля та 760 т паливних брикетів. 
Зберігання буде здійснюватися на відкритому складі, а перевантаження- існуючим 

технологічним обладнанням. Технологічне обладнання, що застосовується під час 
переробки рядового вугілля: ковшевий навантажувач; універсальний бункер; транспортерні 
стрічки; інерційний гуркіт . Під час виготовлення паливних брикетів: дробарка молоткова; 
конвейери стрічкові; змішувач примусової дії; прес шнековий; конвейер охолодження; 
сушарка конвейерна; живильник. 

 Застосовується електричне обладнання. Вугілля кам’яне має сертифікат генетичних, 
технологічних та якісних характеристик. Відповідає  технічним умовам на паливні брикети 
з вугільної, торф’яної, рослинної сировини та деревини твердих і хвойних порід. 
Теплопостачання на об’єкті- відсутнє. Режим роботи- цілорічний в одну зміну. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності. 

Щодо технічної альтернативи 1 
- дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;  
- викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися при наявності Дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та не перевищення гранично-
допустимих нормативів відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.06 р. № 309;  

- водопостачання та водовідведення повинне здійснюватися згідно із договорами про 
надання відповідних послуг, як для вторинних водокористувачів;  

- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 
передаватись іншим організаціям, згідно з попередньо укладеними договорами, для 
подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення 
відповідно до Закону України «Про відходи»;  

- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до ДСП 173-96 
«Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого 
наказом МОЗ від 19.06.1996 р. № 173);  

- дотримання рівня акустичного забруднення в межах нормативів шумового 
навантаження та вібрації на межі встановленої СЗЗ згідно з вимогами ДБН В.1.1-31:2013 
«Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні 
норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;  

- дотримання правил пожежної та техногенної безпеки. 
 

Щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічної альтернативи 1. 
 

Щодо територіальної альтернативи 1. 
Використання земельної ділянки у відповідності до цільового призначення. Дотримання 

нормативної санітарно-захисної зони згідно із ДСП 173-96 «Державні санітарні правила 
планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173). 
Дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами, вимог з благоустрою і 
озелененню території. 

 

Щодо територіальної альтернативи 2. 
Реалізація планової діяльності буде здійснюватися в межах існуючої земельної ділянки 

підприємства згідно із договором оренди.  

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:  

Щодо технічної альтернативи 1. 
Передбачається комплекс технічних, технологічних та інженерних заходів щодо 

захисту соціального, природного та техногенного середовища з метою мінімізації впливу 
планованої діяльності на навколишнє середовище та зменшення ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій.  

Щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічної альтернативи 1. 
 

Щодо територіальної альтернативи 1 



Реалізація планованої діяльності передбачена в межах визначеної земельної ділянки 
підприємства згідно із договором оренди. 

 

Щодо територіальної альтернативи 2 
Оскільки планована діяльність проваджується в межах визначеної земельної ділянки, 

територіальна альтернатива 2 не розглядається. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.  

Щодо технічної альтернативи 1  
- клімат і мікроклімат − об’єкт планової діяльності не здійснюватиме викиди в 

атмосферне повітря інертних газів, значної кількості теплоти та вологи, тому зміни клімату 
та мікроклімату в районі розміщення об’єкта в межах діючих нормативів; 

- геологічне середовище – вплив в межах діючих нормативів; 
-повітряне середовище: при експлуатації – викиди під час проведення основної 

діяльності.  
Джерелами забруднення атмосфери є викиди при роботі: вантажної техніки; 

інерційного гуркоту; транспортерних стрічок. 
 У складі забруднюючих речовин містяться: речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок. 
 В період експлуатації вплив на повітряне середовище - допустимий. 
- водне середовище – під час експлуатації впливає в межах діючих нормативів; 

підприємство здійснює водовідведення побутових стоків у септик з подальшим вивезенням 
згідно укладених договорів; скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти не передбачається; 

- земельні ресурси – додаткового відведення не вимагається; 
- природно-заповідний фонд – в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

будуть досліджені впливи; 
- рослинний та тваринний світ – помірний вплив на рослинний та тваринний світ; 

передбачені дії, що направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного 
рослинного покриву; цінні насадження на території, шляхи міграції тварин не виявлені; 

- шум − межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого об’єкту та 
встановленої СЗЗ  та не перевищуватиме допустимих значень; 

- навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричинить порушення 
навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил 
експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного 
ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.   

 
Щодо технічної альтернативи 2: 
Аналогічно до технічної альтернативи 1. 
 

Щодо територіальної альтернативи 1 
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження 

відповідно до чинного законодавства України 
 

Щодо територіальної альтернативи 2 
Аналогічно до територіальної альтернативи 1. 
 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другого 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 другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно 
із ст.3 ч.3 п.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VШ від 23 травня 
2017 р, як «Перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення». 

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:   

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та 
Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з 
оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості:  

Планована суб’єктом господарювання діяльність 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.  

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 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. 

Згідно Постанови КМУ від 14 вересня 2020 р. №824 "Тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля." 

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 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 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

 

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

інші документи дозвільного характеру згідно з вимогами екологічного законодавства України. 
 

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 захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, 
тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник 
директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту 
екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна  

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна 
особа) 


