
                                                                                                                             
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)  

 

                                          201812142421 
 (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 полягає у продовженні видобування багатих залізних руд на 

родовищі поля шахти “Гвардійська” (спеціальний дозвіл № 2558 від 12.10.2001р.). 
Поклади природно багатих руд на родовищі знаходяться в межах п’ятого та шостого 

залізистих горизонтів, які є рудовміщуючими. 
Рудні поклади родовища утворюють два рудних вузли (південний та північний), які 

відрізняються питомою вагою в запасах руд родовища та розділеними окисленими та 
неокисленими залізистими кварцитами. Північний рудний вузол є основним на родовищі, тут 
зосереджено понад 95% загальних запасів руд. 

До південного рудного вузла відносять поклади: “Комсомолка” - 5 залізистий горизонт та 
“Комсомолка” (Західна) - 6 залізистий горизонт, на теперішній час поклади не 
відпрацьовуються, запаси відносяться до багатих руд з невизначеним промисловим значенням 
(Протокол ДКЗ України №4506 від 11.09. 2018р.). 

До північного рудного вузла відносять поклади: “Східний II Східно-Північний”, 5 
залізистий горизонт; “Південний”, “Вентиляційний”, “Основний”, “Кар’єрний”, “Кар’єрний-
Північний”, рудні гнізда західного простягання - 6 залізистий горизонт. 

Багаті залізні руди родовища шахти “Гвардійська” розробляються з 1889 року, шахтою  
“Гвардійська” з 1965 року. Балансові запаси багатих залізних руд в межах поля шахти 
“Гвардійська” до глибини 1670м, станом на 01.01.2018р., складають 56 053,1 тис. тонн із 
вмістом Feзаг 60,21%. При розрахованих значеннях експлуатаційних запасів термін 
забезпеченості залізною рудою складе 25,6 років. Річна проектна потужність шахти - 2 млн. 
тонн. Річна продуктивність по виробництву товарної руди - 1,870 млн. тонн. За 2018 рік 
видобуто 1,700 млн. тонн сирої руди та вироблено 1,390 млн. тонн товарної руди. Видобуток 
запасів відбувається в поверсі 1270-1350 м.  
         Площа родовища - 150,5 га.  

Добута руда подається на дробильно-сортувальну фабрику, де розділяється на 
агломераційну руду, кускову руду та некондиційну фракцію рудної маси. 

Пуста порода, що видається на поверхню, вивозиться на ділянку гірничотехнічної 
рекультивації. 

Родовище природних багатих руд поля шахти «Гвардійська» розташоване в Тернівському 
районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

 
2. Суб’єкт господарювання  
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний 

комбінат»  
Код згідно з ЄДРПОУ: 00191307  



Юридична адреса: вул. Симбірцева буд. 1А,  м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50029  
Контактний телефон: +380564442300 ел. адреса  ecolog@krruda.dp.ua 
 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення  
Міністерство екології та природних ресурсів України  
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського,35, м. Київ, 03035;  
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua  
тел.(044) 206-20-89, контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна  
 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  
Вид рішення про провадження планованої діяльності - Відповідно до законодавства 

рішеннями про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на 
користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.  

 
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 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.  

Громадські слухання відбудуться «11» березня 2019 року з 9 годин 00 хвилин до 11 годин 
00 хвилин, у приміщенні БК ПАТ «Кривбасзалізрудком» за адресою вул. Ракітіна, 6Б, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50014. 

 
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 екології та природних ресурсів України  
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського,35, м. Київ, 03035;  
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua  
тел.: (044)206-20-89, контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна.  
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.  
 
7. Уповноважений центральний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 

та строки надання зауважень і пропозицій  
Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського,35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua 
тел.(044)206-20-89, контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна  

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 565 аркушах. 
 



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:  

Адміністративна будівля Управління залізничного транспорту Публічного акціонерного 
товариства «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Славна буд. 2.   

Контактна особа: Діденко Ольга Костянтинівна, контактний телефон: +380564442103, 
електронна адреса: ecolog@krruda.dp.ua 

Офіційний сайт http://www.krruda.dp.ua 
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами  – 18.02.2019р. 


