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)

20222239534
(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
Метою проєкту є раціональне використання коксового газу, стабілізація тиску коксового
газу в технологічних газопроводах під час кантувальних пауз на коксових батареях,
а також поліпшення санітарно-екологічної обстановки та вибухової безпеки.
Проєктом передбачається надлишковий коксовий газ при перевищенні максимального
робочого тиску під час кантувальної паузи направляти на накопичення в проектовані
газозбірники.
Після закінчення кантувальної паузи і зниження тиску в магістралі коксовий газ за
допомогою газового турбокомпресора відкачується з газозбірників в газопровід.
До складу проектованого об’єкта входять наступні технологічні вузли:
- майданчик з газозбірниками МР-Г-З 250;
- компресорна з двома газовими турбокомпресорами 2ТГ-80-1,4-В1;
- приміщення систем управління;
- приміщення компресора стисненого повітря з системою повітропостачання;
- мережа газопроводів коксового газу з запірною та відсічною арматурою на низьких та
високих опорах;
- вузол збору конденсату з конденсатовідвідником К-2000;
- система відведення конденсату після конденсатовідвідника в існуючий бак-збірник
циркуляційної води;
- система паропостачання;
- огорожа проектованого об’єкта.
Точка підключення газопроводу на систему стабілізації тиску –існуючий обвідний
газопровід коксового газу Ду1200 у колони К-9 вузла уловлювання цеху очищення
коксового газу від сірководню.
Основні технічні рішення:
- максимальний робочий тиск – 1000 мм вод. ст.;
- мінімальний робочий тиск – 700 мм вод. ст.;

- тиск скиду коксового газу на газоскидному пристрої – 1200 мм вод. ст.;
- максимальний обсяг коксового газу (КГ), що скидається за одну кантувальну паузу –
400 м3;
- час кантувальної паузи – 60 сек.;
- час між кантувальними паузами – 10 хвилин;
- час випорожнення газозбірників – 300 сек.;
- витрата коксового газу, що надходить в газозбірники – 400/60=6,67 м3/сек.;
- витрата коксового газу, що викачується з газозбірників – 400/300=1,33 м3/сек.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
__________________________________________________________________________________________
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ»
(ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»), код ЄДРПОУ 05393085
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім`я по батькові)
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),

Місцезнаходження юридичної особи: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське,
вул. Соборна, 18б
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця

Контактний номер телефону: +38 (056) -958-91-49, +38 (056) -956-79-60.
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
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: Котяш Лада Павлівна
(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
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде: 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
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.
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 (перші) відбудуться
__________________________________________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(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
Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Пошта
для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється
Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua,; контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(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
Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Пошта
для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється
Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua,; контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 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 239 аркушах
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(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
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Свободи , 2/1 Депратамент екології
та природних ресурсів Кам`янської міської ради.
телефон (0569) 56-05-53.
ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», на сайті підприємства у розділі споживачам, https://dkhz.com.ua/.
телефон (0569) 56-73-40.
Ознайомитись зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, з
08.06.2022 з 9.00 до 15.30
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
__________________________________________________________________________________________
може ознайомитися з документами, контактна особа)

