
Додаток 3  

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 
___________________________________ __________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

__________________20204215687______________ 

(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 

Планована діяльність АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» є 

складовою частиною комплексної програми реконструкції існуючих виробничих 

потужностей і передбачає технічне переоснащення діючого сталеливарного цеху №2 

(СЛЦ №2), метою якого є модернізація виробничих потужностей шляхом заміни 

технологічно застарілого і фізично зношеного устаткування сумішоприготувальної, 

формувальної та ливарної виробничих дільниць на сучасне з покращеними 

експлуатаційними характеристиками.___________________________________________  

Перелік основних цілей планованої діяльності  включає:_____________________ 

 поліпшити якість поверхні і товарний вигляд продукції;__________________ 

 зменшити загальні енерговитрати та витрати природного газу._____________ 

 скоротити час технологічного циклу виготовлення ливарних форм;_________ 

 нормалізувати повітря робочої зони цеху і навколишнього середовища;_____ 

Планованою діяльністю передбачається технічне переоснащення  

сталеливарного цеху  №2, як складової частини комплексної программи реконструкції 

існуючих виробничих потужностей АТ «ДнСЗ», та включає:_______________________ 

 Технічне переоснащення сумішоприготувальної дільниці з встановленням 

змішувача непреривної дії, моделі EIRICH R24, виробництва компанії Gystav 

Eirich GmBH (Німеччина) та сучасної системи пилогазоочистки;___________ 

 Технічне переоснащення формовочної дільниці, з встановленням автомату 

для виготовлення стрижнів моделі AHB-18HV, виробництва компанії  AHB 

Giessereitechnik GmbH (Німеччина), з систомою очищення повітря «TVT – 

Termoventiltecnica Srl» (Італія);________________________________________ 

 Технічне переоснащення плавильної дільниці з встановленням індукційної 

печі «Inductotherm» Duet Power, виробництва компанії INDUCTOTHERM 

GROUP (Англія), для виплавляння малотонажних обсягів вуглецевої сталі та 

виплавляння високоміцного чавуну;___________________________________ 

 Технічне переоснащення обрубного відділення з заміною 4 існуючих 

дробеметніх барабані застарілих конструкцій на нові дробеметні барабани, 

виготовлені компанією «Rösler» (Німеччина).___________________________ 



Весь перелік  технологічного обладнання плануемого до встановлення в СЛЦ 

№2, має високий технологічний рівень автоматизації та відповідає сучасним нормам 

щодо охорони праці та охорони навколишньго природного середовища. Прийняті 

технологічні рішення  дозволяють виконувати виробничі  процеси з найменшою 

кількістю утворення технологічних відходів і зменьшують обсяг забруднюючих 

речовин в викидах в оточуюче середовище. 

Технічне переоснащення СЛЦ №2 буде здіснюватись на площах вказаніх 

виробничих дільниць в існуючій будівлі СЛЦ №2, без  зупинки діючого виробництва._ 

Виробнича потужність дільниць сталеливарного цеху №2, після впровадження 

планованої діяльності (технічного переоснащення) не змінюється і включає:__________ 

 приготування формовочної суміші - 200 000 м
3
*рік (800 м

3
*добу);__________ 

 виплавляння вуглецевої сталі - 8000 т*рік (32 т*добу).____________________  

Для виконання планованої діяльності  не  потребується змінювати режим роботи 

СЛЦ №2, встановлено 3-х змінний режим, тривалість зміни 8 годин. Експлуатація 

нового обладнання не приведе до скорочення або збільшення кількості працюючих, але 

дозволить значно покращити умови праці, персонал  виробничих дільниць СЛЦ №2 

після впровадження планованої діяльності складе - 59 працівників  
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

 

2. Суб’єкт господарювання  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»____       

код згідно ЄДРПОУ – 14367980_________________________________________________________ 

Генеральний директор ТАРАНЕНКО СЕРГІЙ  ДМИТРОВИЧ______________________ 

49000,  Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Любарського, 181___ 

тел.  + 38 (056) 790-99-99, електронна адреса: ekolog2@dsz.dp.ua____________________ 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, ідентифікаційний кодабо 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), 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 

екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта: 

OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; контактна 

особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту. 
        (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 що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України_______________________________________________ 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,  

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 

https://mbox2.i.ua/compose/1451862735/?cto=LTc9LBxESDAaMyomAmsfUUwuO3G%2BwKOgopRdYLSSvG2gnWq0o10%3D


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). 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) 

«Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби (СОVID-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».____________________________________________________________________ 

Громадські слухання (другі) відбудуться ___проведення не передбачено________ 

 (вказати 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: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 

екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта: 

OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; контактна 

особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту. 
              (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 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 

екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта: 

OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; контактна 

особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту. 
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 197 аркушах. 

Передпроектні проробки технічного переоснащення діючого сталеплавильного цеху 

№2 АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»_______________________      

                                    (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

Звіт про інвентаризацію та ідентифікацію відходів виробничої та господарської 



діяльності АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»;__________________ 

Дозвіл №1210136300-1259 Міністерства екології та природніх ресурсів України, на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. ___   

                 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

 

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 

Ознайомитись з матеріалами звіту з оцінки впливу на довкілля та іншою 

додатковою інформацією можливо на протязі 25 робочих днів з моменту офіційного 

оприлюднення  цього оголошення, в робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресами: 

1. 49000,  Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Любарського, 181,_ 

адміністративний корпус АТ «ДнСЗ», приміщення лабораторії з охорони та захисту____ 

навколишнього середовища,_контактна особа від АТ «ДнСЗ» - Книш Оксана Василівна, 

тел. 056-790-21-29, моб. тел. 096-952-52-09______________________________________  

 

2. 49023,  Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Мануйлівський, 31,    _ 

 Амур-Ніжньодніпровська районна рада в м. Дніпро , контактна особа від АТ «ДнСЗ» -

Скряга Анатолій Миколайович, моб. тел. 067-630-59-15___________________________ 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  

може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


