
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ II 

 
ЗВІТ 

ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

містобудівної документації «Детальний план території 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,6 га, що 

розташована на території  Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області поза 

межами населених пунктів, для потреб, пов’язаних з 

користуванням надрами (для розширення відвалу № 2 

Петрівського кар’єру)» 
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ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 

  Стор. 

 Вступ 4 

1 Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування 

4 

2 Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 

затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

5 

3 Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 

21 

4 Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень) 

37 

5 Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням 

негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, 

державному та інших рівнях, а також шляхи врахування таких зобов’язань під 

час підготовки документа державного планування 

38 

6 Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі 

вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових 

(1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і 

тимчасових, позитивних і негативних наслідків 

39 

7 Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування 

41 

8 Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі 

будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час 

здійснення такої оцінки) 

43 

9 Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 

45 

10 Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення 

47 

11 Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію 47 
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Вступ 

Даний розділ розроблено у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», з додержанням вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання 

розділів «Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. 

Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних 

ресурсів України № 296 від 10.08.2018. 

 

1 Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з 

іншими документами державного планування 

Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,6 га, що розташована на території  Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області поза межами населених пунктів, для потреб, пов’язаних з 

користуванням надрами (для розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру)» розробляється 

для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, на виконання Рішення № 1161/8 від 

30.06.2021 р. десятої сесії дев’ятого скликання  Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області, на підставі завдання на розроблення детального плану 

території. Основною метою розробки детального плану є обґрунтування можливості 

розширення відвалу № 2 Петрівського кар'єру ПРАТ «Центральний гірничозбагачувальний 

комбінат» (ПРАТ «ЦГЗК») та визначення планувальної структури території з подальшим її 

розвитком, містобудівних умов та обмежень її забудови. 

Даний детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка 

визначає: функціональне призначення та параметри використання земельної ділянки з метою 

розширення на ній відвалу № 2 Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК»; формування принципів 

планувальної організації забудови; уточнення у більш крупному масштабі положень Проекту 

планування Олександрійського району Кіровоградської області; узгодження приватних, 

громадських та державних інтересів при використанні території; визначення планувальних 

обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними 

нормами; формування пропозицій щодо можливого  розташування об’єкту із дотриманням 

вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та 

іншого законодавств з метою реалізації містобудівної політики розвитку території району 

згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до 

схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних 
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і регіональних інтересів. Розроблення детального плану території за межами населених пунктів 

та внесення змін до нього здійснюються на підставі рішень відповідного територіального 

органу місцевого самоврядування. 

Для території Петрівської селищної ради Олександрійського району                                Кіровоградської 

області розроблена наступна містобудівна документація: 

- Генеральна схема планування території України; 

- Схема планування території Кіровоградської області; 

- Проект районного планування Олександрійського (Петрівського) району Кіровоградської 

області. 

На підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації та стану містобудівної документації: 

- визначена відповідність земельної ділянки для здійснення запланованої діяльності; 

- оцінена ступінь впливу планованої діяльності на використання суміжних земельних 

ділянок; 

- уточнені параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; 

- визначені межі зон техногенного впливу планованої діяльності; 

- обґрунтована можливість здійснення планованої діяльності в межах позначеної 

території в умовах існуючої містобудівної ситуації; 

- визначені (уточнені) містобудівні умови та обмеження; 

- запропоновано проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури 

та   інженерного забезпечення території. 

 

2 Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 

затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

Земельна ділянка, що розглядається для розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру 

ПРАТ «ЦГЗК», знаходиться на землях Петрівської селищної ради  Олександрійського 

(Петрівського) району Кіровоградської області. 

Олександрійський район розташований в східній частині Кіровоградської області та 

межує: 

- з півночі – з Кременчуцьким районом Полтавської області; 

- із заходу – з Кропивницьким районом Кіровоградської області; 

- зі сходу – з Кам’янським районом Дніпропетровської області; 

- з півдня – з Криворізьким районом Дніпропетровської області; 

- з північного-заходу – з Смілянським районом Черкаської області. 
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Площа території району складає 5405,5 км², населення – 223451 чоловік (станом на 2021 

р.).                           Адміністративним та культурно-господарським центром району є м. Олександрія. 

До складу району входять наступні територіальні громади:  

-  м і сь к і :  Олександрійська, Світловодська; 

- селищні: Пантаївська, Новопразька, Приютівська, Онуфріївська, Петрівська;  

- сільські: Попельнастівська, Великоандрусівська. 

Петрівська селищна рада знаходиться в південній частині Олександрійського району. 

Площа – 1190 км², населення – 22 946 мешканців (2020 р.). До складу Петрівської селищної 

ради входять 2 селища міського типу та 36 сіл. Адміністративний центр – смт Петрове. 

Відстань від смт. Петрове до обласного центру – міста Кропивницький – складає 95 км, 

до районного центру (м. Олександрія) – 43 км. 

По території Петрівської селищної ради проходять автодороги територіального значення 

(Т-12-10 та Т-12-15) та місцевого значення. Найближча залізнична станція розташована в м. 

Олександрія. 

На території Петрівської селищної ради розміщуються як сільськогосподарські угіддя та 

господарства, так і промислові об’єкти гірничодобувної галузі, а саме «Петрівський» та 

«Артемівській» кар’єри  ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», які мають 

безпосередній вплив на довкілля та соціально-економічний устрій громади. 

ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» спеціалізується на видобуванні та 

переробленні бідних залізистих руд, з яких виготовляється залізорудний концентрат  та 

обпалені окатиші, і єдиний в Україні, який одночасно використовує відкритий і підземний 

способи видобутку руди, а також залучає до переробки відходи збагачення.  

Петрівський кар’єр. 

Петрівський кар'єр, що розміщений на відстані біля 0,5 км до південного сходу від смт. 

Петрове, розробляє Петрівське родовище залізистих кварцитів з 1979 р. на підставі 

спеціального дозволу № 2439 від 11.04.2001 р. наданого Державною службою геології та надр 

України ПРАТ «ЦГЗК».  

Корисна копалина Петрівського родовища представлена магнетитовими та гемато-

магнетитовими кварцитами. Згідно Протоколу № 5210 від 10.12.2020 р. засідання колегії 

Державної комісії України по запасах корисних копалин  при Державній службі геології та надр 

України, при мінімальному промисловому вмісті заліза магнетитового в підрахунковому блоці 

18,5  %, балансові запаси корисної копалини на 01.01.2020 р. склали  – 161074 тис. тонн. 

Розробка родовища здійснюється відкритим способом шляхом розпушування порід 

буровибуховим методом з подальшим транспортуванням руди автомобільним та залізничним 

транспортом на основний проммайданчик гірничозбагачувального комбінату, який розміщений  
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на відстані біля 30 км до південного сходу. Розкривні породи родовища представлені 

скельними породами і осадовими відкладами та транспортуються  у процесі розробки кар’єру у 

відвали. 

Скельні розкривні породи представлені в основному біотит-плагіоклазовими мігматитами 

кіровоградсько-житомирського комплексу та плагіоклаз-амфібол-бітитовими гнейсами 

зеленоріченської свити, а також в меншому обсязі плагіоклаз біотитовими гнейсами 

родіонівської свити.  

Осадові породи на площі родовища представлені: суглинками, пісками, супісками та 

глинами палеоген-неогенового та  четвертинного віку. 

 Гірничодобувний комплекс Петрівського кар’єру складається з: власне кар’єру; відвалу 

родючого грунту, що знаходиться до північного-сходу від кар’єру; рекультивованого відвалу № 

1, що примикає до південно-західного борту кар’єру; відвалу „Східний”, що примикає до 

східного борту кар’єру; дальніх залізничних відвалів № 2 і № 3, що знаходяться на відстані 

відповідно приблизно 7-м та 9-ть км до північного-сходу від кар’єру; відвалу „Північний”, що 

розвивається до півночі від кар’єру. 

Розробка Петрівського родовища залізистих кварцитів Петрівським кар'єром ПРАТ 

«ЦГЗК» характеризується високим експлуатаційним коефіцієнтом розкриву і дефіцитом площ 

для розвитку відвального господарства.  

При річній продуктивності кар’єру по залізній руді – 6,0 млн. тонн за рік, кількість 

розкривних порід складає приблизно 9,0 млн. м3. 

Розкривні породи Петрівського кар’єру, по сумарній активності природних радіонуклідів, 

згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) відносяться до І класу будівельних 

матеріалів (Протокол спектрометричного дослідження зразків порід № 993-С від 28.10.2020 р. 

(ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу») - Додаток 1). 

Сучасна характеристика відвального господарства Петрівського кар’єру  

Відвал № 1 Петрівського кар’єру відсипано та рекультивовано. 

Залізничний відвал № 3 – з 2015 р. вибув з вантажообігу Петрівського кар’єру 

(використовується для складування розкривних порід Артемівського кар’єру). 

Відвал «Східний» - відсипаний в 2018 р. та підлягає рекультивації. 

Відвал «Північний» розвивається до півночі від Петрівського кар’єру. Має залишкову 

місткість приблизно 175,5 млн. м3, та очікуваний термін експлуатації – до 2050 р.. Доставка 

розкривних порід здійснюється автомобільним та залізничним транспортом 

Відвал № 2 ПРАТ «ЦГЗК» розташований на відстані приблизно 7 км до північного сходу 

від Петрівського кар'єру, в балці Олександро-Мар'ївській, і адміністративно знаходиться на 

території Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, за 
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межами населених пунктів. 

 Розміщення відвалу здійснюється на земельній ділянці державної власності з кадастровим 

номером –  3524983000:02:000:8102 (згідно даних з Публічної кадастрової карти України), 

площею – 145,0069 га. Існуюче цільове призначення ділянки - Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з 

користуванням надрами. 

У відвал складуються пухкі і скельні породи розкриву Петрівського кар’єру, які 

доставляються залізничним транспортом (думкари вантажопідйомністю 105 тон з тепловозами) 

через станцію «Відвальна-3». 

Відвал № 2 розкривних порід Петрівського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК» представляє собою 

витягнуту з північного заходу на південний схід ділянку порушених земель загальною площею 

140 га, висотою 55 м. Ширина відвалу по нижньому контуру в середньому становить 500 м, а 

довжина – 2900 м. Поверхня відвалу має складний терасований рельєф оголених поверхонь, які 

піддаються вітровій та водній ерозії чим негативно впливають на стан навколишнього 

середовища. По висоті відвал відсипаний трьома ярусами, кожен з яких має перепад висоти у 15 

– 17 м. Міжярусні берми шириною від 25 до 40 м утворюють відносно горизонтальні ділянки з 

абсолютними відмітками +145-160 м; +180м; і + 195 м. 

Складовими породами відвалу є суміш суглинків, супісків та пісків з домішками кварцитів 

магнетитових, кварцитів магнетит-силікатних, мігматитів та гнейсів. Усі ці породи містять 

корисні для росту рослин хімічні елементи та їх сполуки, мають нейтральну чи близьку до 

нейтральної реакцію, що не шкідливо для росту рослин. 

Розкривні породи приймаються на 4-х відвальних тупиках і відсипаються за допомогою 

екскаваторів ЕКГ-8І та ЕШ 10/70. 

При формуванні відвалу № 2 врахований баланс скельних і пухких порід, видобутих з 

кар'єру. З точки зору забезпечення міцності і стійкості відвального насипу, що складається зі 

скельних і пухких порід, оптимальним є вміст в насипу не менше 65 - 70% скельних порід. В 

цьому випадку глинистий матеріал заповнює простір між шматками скельної породи. 

Основні характеристики відвалу №2 

- площа, - 140,0 Га; 

- висота, - 55 м; 

- ширина, - 0,5км; 

- довжина, - 2,9 км; 

- кількість ярусів, - 3 од.; 

-  висота ярусів,  - 15-17 м; 

- ширина берм,  - 25-40 м; 

- річний об’єм заскладованих порід, - 852,5 т. м3  (1960,75  тис. тонн). 
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Залізничний відвал № 2 має залишкову місткість приблизно 1,3 млн. м3, та очікуваний 

термін експлуатації – до 2026 р. 

На ділянці розміщення відвалу  відсутні будівлі, підземні та наземні комунікації, які 

потребують охоронних зон. 

Для відведення поверхневих стоків, уздовж кордонів відвалу № 2 Петрівського кар’єру 

застосовується водоперехоплююча канава шириною 5 м з залізобетонних лотків.  

Відстань між нижньою бровкою канави (з боку відвалу) та нижньої бровкою першого 

ярусу відвалу 5 м. Ця канава дозволяє розмежувати і регулювати дощовий стік з території.  

Поверхневий стік розподіляється по прилеглій території с/г призначення. 

На відвалі проведені мережі електропостачання для живлення обладнання та освітлення 

території. 

Джерелом електропостачання є діюча повітряна лінія ВЛ-6кВ, яка живиться від існуючої 

п/ст № 11 35/6кВ «Східна», Петрівського кар'єру. Живлення прожекторних щогл передбачене 

від пересувних трансформаторних підстанцій стовпових КТПС-6/0,4кВ У1, які живляться 

відгалуженнями повітряних ЛЕП 6кВ. У зв'язку з розширенням відвалу та пересуванням 

прожекторних щогл зовнішнього освітлення відгалуження подовжуються. Підвіска проводів 

здійснюється на пересувних дерев'яних опорах. 

Земельна ділянка орієнтовною площею 2,6 га, що розглядається даним детальним планом, 

буде використовуватися під розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру  ПРАТ «ЦГЗК».  

Територія проектування (розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру) знаходиться до 

сходу від смт. Петрове (на відстані приблизно 6 км).  

Територія детального планування межує:  

- з півночі та сходу – територія відвалу № 2 ПРАТ«Центральний гірничозбагачувальний 

комбінат»;  

- з півдня та заходу – землі сільськогосподарського призначення.  

Відстань від території проектної ділянки до житлової та громадської забудови прилеглих 

населених пунктів:  

- зі сходу приблизно 0,8 км - с. Олександро-Мар’ївка Олександрійського району 

Кіровоградської області;  

- з північного сходу приблизно 1,5 км с. Йосипівка Олександрійського району 

Кіровоградської області.  

На сьогодні територія детального планування представляє собою землі с/г призначення 

(частина земельної ділянки з кадастровим номером 3524984800:02:000:9033), з існуючим 

цільовим призначенням – для ведення фермерського господарства (відомості з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно).  
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По території (з північного заходу на південний схід) проходить грунтова дорога, шириною 

біля 3 м. 

На теперішній час поточний стан довкілля території, що розглядається, наступний. 

√ В геоморфологічному відношенні територія проектної діяльності знаходиться в межах 

Придніпровської височини (Придніпровсько-приазовська область пластово-денудаційних 

цокольних височин та низовин, Південнопридніпровська акумулятивно-денудаційна рівнина на 

неогенових відкладах і докембрійських породах). Район проектування є степовою рівниною, 

розчленованою невеликими балками і ярами. Поблизу ділянки протікає річка Зелена (ліва 

притока Інгулець). У будові району беруть участь кристалічні породи архейского і 

протерозойского віку. Основу структурного плану складають гранітно-гнейсові купола і 

лінійно-витягнуті зони, представлені породами конксько-верховцевської, криворізької і 

інгулецької серій.  

Значне розчленування височини долинами річок, балками та ярами утворює багато 

вододілів, які надають місцевості хвилястого характеру. Таке розчленування території вказує на 

активну дію водної ерозії. 

Рельєф території проектування – горбиста рівнина, з загальним похилом в східному 

напрямку, абсолютні висоти над рівнем моря коливаються в середньому від 131 м до 118 м. 

В результаті антропогенних процесів поряд з проектованою ділянкою утворені штучні 

форми рельєфу – Петрівський кар’єр ПРАТ «ЦГЗК», відвал розкривних порід № 3 

Артемівського кар’єру, відвали «Північний» та «Східний», прокладені автомобільні дороги, 

споруджено промислову залізничну гілку. 

√ Згідно гідрологічного районування планована діяльність знаходиться в 

Нижньобузько-Дніпровській зоні недостатньої водності. Водних джерел і водоймищ на 

території ділянки, що розглядається, немає. 

Територія планованої діяльності знаходиться на правому схилі долини річки Зеленої 

(притоки річки Інгулець).  

Відстані до річок складають: до р. Зеленої від проектної ділянки на схід – приблизно 1 км.; 

до р. Інгулець від проектної ділянки на південний захід – приблизно 7 км. 

Річка Зелена протікає в Олександрійському районі Кіровоградської області, є лівою 

притокою Інгульця (басейн Дніпра). Довжина річки – 44 км, похил річки – 2,3 м/км. 

Формується з декількох безіменних струмків та водойм. Площа басейну – 329 км2. Є малою 

рікою. Прибережна захисна смуга, відповідно до статті 88 «Водного кодексу України», 

встановлюється по берегах   річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) 

для малих річок, струмків і потічків – 25 м. 

Зелена бере початок на заході від села Зелений Барвінок. Тече переважно на південний 

захід у межах сіл Катеринівки, Зразкового та Зеленого. Проти села Ганнівки з лівого берега  
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впадає в річку Інгулець (в Іскрівське водосховище на р. Інгулець), праву притоку Дніпра. 

За хімічним складом вода в р. Зелена в районі розташування проектної ділянки (дані за 

жовтень 2020 р.): сухий залишок – 763 мг/дм3, сульфати – 345,48 мг/дм3, хлориди – 144,46 

мг/дм3, кальцій – 101,27 мг/дм3, магній – 45,13 мг/дм3 (дані вимірів Дніпропетровської філії ДУ 

«Держґрунтохорона», замовник ТОВ «Екотеплосервіс». Протокол № П-2-23.10.2020 від 

23.10.2020 р. – Додаток-2). У засушливі періоди року мінералізація води збільшується. 

Річка Інгулець, в яку впадає річка Зелена, знаходиться з південного заходу на відстані 

приблизно 7 км від ділянки проектної діяльності. Річка Інгулець бере початок з джерел у балці 

біля с. Топила Знам’янського району Кіровоградської області на висоті 180 м над рівнем моря, 

спочатку тече на північ, потім звивисто повертає на південний схід і в південному напрямі 

перетинає західну частину Дніпропетровської області і північніше м. Херсон біля села Садове 

правою притокою впадає в річку Дніпро на відстані 45 км від гирла, на висоті 1,6 м над рівнем 

моря. 

Загальна довжина річки Інгулець – 557 км, площа водозбору – 14460 км2, середній ухил – 

0,37%. За класифікацією річок України річка Інгулець відноситься до середніх річок. 

Прибережна захисна смуга, відповідно до статті 88 «Водного кодексу України», 

встановлюється по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) для 

середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів – 50 м. 

Проектована земельна ділянка розташована поза зонами прибережних захисних смуг. 

√ У відповідності зі схемою природно-географічного (ландшафтного) районування, 

територія планованої діяльності знаходиться в межах степової зони, в районі лесових височин, 

розчленованих долинами, балками та ярами, врізаними в докембрійські породи, з чорноземами 

звичайними малогумусними, в минулому під різнотравно-типчаково-ковиловою рослинністю. 

Природний степовий ландшафт району планованої діяльності значною мірою порушений 

антропогенним втручанням: веденням сільського господарства; будівництвом інфраструктури 

Олександрійського району (будівлі, споруди, автомобільні та залізничні дороги, мости, ЛЕП); 

діяльністю великого промислового підприємства (ПРАТ «ЦГЗК»), яким створені штучні форми 

рельєфу (кар’єри, відвали). 

√ З точки зору геологічної будови район досліджень розташований в Правобережному 

районі Криворізько-Кременчуцької метаморфічної зони.  

  Згідно архівним даним інженерно-геологічних вишукувань, ділянка досліджень на 

глибину до 31,0 м представлена кайнозойською корою вивітрювання корінних порід, 

палеогеновими і неогеновими пісками і глинами, нерозчленованими неоген-

нижньочетвертинними глинами, пісками, супіском, четвертинними коричнево-бурими і 

лесовидними суглинками нижнього, середнього і верхнього відділів, сучасним грунтово- 
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рослинним шаром.  

Безпосередньо в межах відвалу кристалічні породи складені рівномірно зернистими 

(дрібно-середньозернистими) гранітами, які вміщують рідкі, малопотужні останці біотитових 

гнейсів. З порід фундаменту, в зазначеному районі, найбільш древніми є гнейси. Пухкі осадові 

утворення кайнозою в межах території району робіт представлені трьома системами: 

палеогеновою, неогеновою та четвертинною. 

За стратиграфічною приналежністю у будові основи відвалу приймають участь такі 

породи: 

Сучасний відділ (QIV) представлений грунтово-рослинним шаром, потужністю 0,4-0,7 м. 

Верхньочетвертинні відклади (QIII) Представлені двома різновидами: суглинками 

палевими, палево-жовтими лесоподібними і буровато-жовтими. 

Залягають вони у вигляді лінзоподібних пластових тіл та лінз на середньо-, а за їх 

відсутності нижньочетвертинних суглинках або пісках сарматського віку. 

Суглинки легкі, пористі, грудкуваті, насичені крихкими, рідше щільними карбонатними 

включеннями розміром до 1 – 1,5 см. Для лесоподібних суглинків характерна стовбчаста 

окремість, у відслоненнях вони добре тримають стінку. 

Потужність верхньочетвертинних суглинків змінюється до 4-4,5 м. 

Середньочетвертинні відклади (QI) представлені двома різновидами суглинків: буро-

палевими та жовто-бурими. Буро-палеві лесоподібні суглинки залягають в основі 

середньочетвертинних відкладів у вигляді лінз невеликих розмірів, потужністю до 2-2,5 м. 

Жовто-бурі суглинки користуються більш широким розвитком. У східній частині родовища, а 

також далі на схід за його межі (в сторону водорозділу), горизонт жовто-бурих суглинків 

поширений повсюди і витриманий за потужністю. Потужність середньочетвертинних відкладів 

в межах відвалу змінюється від 0 до 8 м. 

Неоген (N2Q1) Бурі і червоно-бурі глини, які відносяться до нерозчленованих неоген-

четвертинних відкладів. 

Як правило, глини щільні, часто загіпсовані, з площинами ковзання, з карбонатними 

стяжіннями. За складом, а часто і за забарвленням, вони неоднорідні як у горизонтальному, так 

і у вертикальному напрямках. 

Поступово червоно-бурі глини переходять в червоно-бурі суглинки, які відносяться до 

відкладів четвертинного віку. Залягають у вигляді лінз потужністю від 1,6 до 13 м. 

Мезозой-кайнозойські відклади (Mz –Kz) Первинні каоліни характеризуються жирністю 

на дотик, білим, сірувато-білим, рідко кремовато-світло-сірим кольором, іноді з дрібними 

охристими плямами і гніздами озалізнення, реліктовою текстурою обумовленою непорушеним 

розташуванням зерен кварцу в каолінітовій масі, нагадуючи масивну текстуру граніту.  
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Структура породи рихла, землиста. Крім каолініту і кварцу в незначній кількості (до 2-3%) 

спостерігається мікроклін, поодинокі листочки гідрослюд. Потужність 2,8-20 м. 

Мезозой-кайнозойські відклади (Mz-Kz). Головними мінералами зони дресви 

залишаються мінерали материнської породи, новоутворення складають не більше 5-10% від 

об’єму породи. Серед новоутворень головну роль має каолініт, який розвивається по 

плагіоклазах. Потужність 1-3 м.  

Найбільш впливовим з негативних факторів розвитку несприятливих геологічних процесів 

треба вважати просадні властивості лесоподібних суглинків. 

Лесоподібні, макропористі суглинки, що розповсюдженні по ділянці відвалоутворення у 

природному стані не мають просадних властивостей, але мають такі при додатковому 

навантаженні.  

Активних негативних процесів видавлювання гірничої маси і інших явищ на час 

вишукувань не зафіксовано. Але існуюче випирання гірничої маси свідчить про їх наявність.  

Зсуви на схилі можуть мати місце і впливають, безпосередньо, на умови формування 

відвалу. Можливі прояви зсувів техногенного характеру, якщо не дотримуватися умов захисту 

схилів та укосів відвалу. 

Прогнозується проявлення “верховодки” у вигляді окремих лінз техногенної та 

інфільтраційної води, у основі четвертинних відкладів, по поверхні “бурих” глин в піщаних 

прошарках та по скупченням карбонатної жорстви. 

Глини мають схильність до набухання при зволоженні, але у даних умовах, глибокого 

дренування ярами – це не буде мати вплив. 

Згідно матеріалів інженерно-геологічних вишукувань і натурного обстеження стан схилу 

характеризується, як не стійкий. 

На час вишукувань територія майданчика стабільна. 

√ Гідрогеологічні особливості району планованої діяльності обумовлені відсутністю 

водоносного горизонту до розвіданої глибини 31,0 м. 

Однак, при аварійних витоках з поверхні відвалу та сільськогосподарських угідь, в 

глинистих ґрунтах, можливе накопичення надмірної кількості вологи, а на покрівлі глин по 

схилу - навіть утворення тимчасового водоносного горизонту типу “верховодки” у вигляді 

окремих лінз. Існує, також, можливість замочування лесоподібних суглинків, що призведе до 

зниження міцністних характеристик та, як наслідок, до випирань ґрунту. Тому, слід виключити 

замочування ґрунтів основи. 

Глибинного накопичення вологи не планується, оскільки сучасний і древній рельєф 

сприяють дренуванню, а притоки поверхневих вод слід урегулювати за допомогою 
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водовідвідної канави. Напрямок міграції підземних вод по осі балки з півночі на південь. Слід 

зазначити можливу наявність лінзоподібних накопичень води в північній і серединній частині  

відвалу. Накопичення підземних вод в таких лінзах може привести до зсувних явищ на цих 

ділянках. 

Хімічний склад підземних вод в районі розташування відвалу № 2 (в південному торці 

відвалу): сухий залишок – 3497 мг/дм3, сульфати – 2285,77 мг/дм3, хлориди – 399,57 мг/дм3, 

кальцій – 335,52 мг/дм3, магній – 255,47 мг/дм3 (дані вимірів Дніпропетровської філії ДУ 

«Держґрунтохорона», замовник ТОВ «Екотеплосервіс». Протокол № ПЗК-23.10.2020 від 

23.10.2020 р. – Додаток 3). 

√ Згідно з агроґрунтовим районуванням України, район розташування планованої 

діяльності відноситься до підзони північного степу, правобережної провінції, де розповсюджені 

чорноземи звичайні на лесових породах (ґрунти змиті і не змиті). Природний типчаково- 

ковиловий степ до теперішнього часу в районі діяльності сильно перетворений. Природні 

ландшафти перетворені на промислові і сільськогосподарські антропогенні ландшафти. Великі 

площі зайняті відкритою розробкою залізної руди (кар’єри) та розміщенням розкривних 

гірських порід (відвали). 

Ґрунтоутворюючими породами в районі діяльності є леси еолово-алювіального 

походження потужністю до 25-30 м. Леси характеризуються буровато-палевим і жовто- 

палевим забарвленням, пористістю та високою карбонатністю. Механічний склад лесів – легко 

суглинистий, вміст глини знаходиться в інтервалі від 50 до 60%. На вододілах і їх схилах 

ґрунтові води, в основному, залягають глибше 6 м і на процеси ґрунтоутворення не впливають. 

Внаслідок дернового процесу ґрунтоутворення в умовах широко хвилястого рельєфу в районі 

проектної діяльності сформувалися чорноземи звичайні неглибокі малогумусні 

важкосуглинкові. 

Чорноземи звичайні неглибокі малогумусні важкосуглинкові 

Потужність гумусового горизонту - 61 см. Кількість "фізичної" глини - 40-50 %. 

Малогумусні, вміст гумусу - 4,24 %, з поступовим спадом органіки з глибиною. 

Характеризуються нейтральною кислотністю грунтового розчину (рН = 6,8). Ступінь насичення 

основами високий. Грунти забезпечені рухомим калієм та фосфором, мають добрий водний 

режим. 

За загальнодержавним номенклатурним списком чорноземи звичайні неглибокі 

малогумусні важкосуглинкові відносяться відповідно до агровиробничих груп ґрунтів – 61 Е.  

Дані ґрунти – просадні. Коефіцієнт просадності – 10-15 мм. Питома вага ґрунтів – 2,8 т/м3. 

Об’ємна вага ґрунтів – 1,2. 

По просадності ґрунти відносяться до І категорії ґрунтових умов, ґрунтово-рослинний шар 

належить до І групи ґрунтів по розробці всіма видами механізмів і ручним способом. 
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В районі проектної діяльності в межах встановленої санітарно-захисної зони на предмет  

вмісту свинцю, цинку, миш’яку, кобальту, хрому, нікелю, міді, ванадію, вольфраму, марганцю і 

т.д. (валові та рухливі форми) дослідження проводить Дніпропетровська філія ДУ 

«Держґрунтохорона» (Протокол № ГК-23.10.2020 від 23.10.2020 р.. Замовник ТОВ 

«Екотеплосервіс». - Додаток 4). У ґрунтах санітарно-захисної зони концентрації більшості 

хімічних елементів не перевищують, або знаходяться на рівні регіонального фону. Вміст деяких 

елементів дещо перевищує регіональний фон, але за даними моніторингових досліджень 

показники граничнодопустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті не перевищуються 

(зараз нормативні документи щодо цих ГДК не діють, а нові тимчасово не встановлені). На 

сьогодні площа відвалу № 2 складає приблизно 140 га. 

√ Клімат району, що розглядається – помірно-континентальний (атлантико- 

континентальна європейська область) з тривалим жарким літом і нестійкою малосніжною 

зимою. Згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, 

наведеному в ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія», оцінювана територія 

відноситься до II Південно-Східного (Степ) архітектурно-будівельного кліматичного району. 

Кліматичні умови району проектування наведені згідно з даними Кіровоградського  обласного  

центру з гідрометеорології (за даними спостережень метеостанції Долинська). 

Середня річна температура повітря – плюс 8,0°С. Середня мінімальна температура повітря 

найхолоднішого місяця (січня) – мінус 8,4°С. Середня максимальна температура повітря 

найтеплішого місяця (липня) – плюс 25,9°С. Середньомісячна температура повітря наведена в 

таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 Середньомісячна температура повітря району досліджень 

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Середньомісяч
на тем пература 
повітря, °С 

-5,5 -4,3 0,6 9,0 15,3 18,5 20,1 19,7 14,8 8,0 2,1 -2,3 

 

Значення коефіцієнта «А», що відповідає несприятливим метеорологічним умовам і 

залежить від температурної стратифікації атмосфери, приймається рівним 200. 

За даними багаторічних спостережень, в середньому за рік, переважають вітри північного 

і північно-східного напрямів, багато випадків вітру південно-західного та північно-західного 

напрямків. Повторюваності напрямків вітру і штилів (%) наведені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 Повторюваності напрямків вітру і штилів (%) 
Напрямок вітру Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

Повторюваність 
вітру, % 

14,6 15,1 11,8 10,6 11,3 12,8 11,2 12,6 2,6 

 

За багаторічними даними, протягом року випадає в середньому 512 мм опадів. Добовий 

максимум опадів за рік – 76 мм (відмічався 02.08.2002 р.). Кількість опадів по місяцях наведена 
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в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 Кількість опадів по місяцях 
Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сума опадів за місяць, мм 38 35 30 38 44 66 64 47 34 32 39 45 

 

√ Антропогенний вплив на довкілля в районі планованої діяльності визначається 

найбільш розвинутими сільськогосподарською галуззю, гірничо-видобувним виробництвом та 

харчовою промисловістю. 

Безпосередньо землі Петрівської селищної ради слугують територіальним базисом для 

розвитку сільськогосподарського виробництва району. Промисловий сектор району, окрім 

гірничорудної галузі, представлений харчовою промисловістю, яка займається переробкою 

сільськогосподарської продукції, виробництвом круп, борошна, вершків, м`яса, кормів для 

сільськогосподарських тварин і свійської птиці, виробляє хліб та хлібобулочні вироби. 

Населення оточуючих населених пунктів зайняте переважно в сільськогосподарській 

галузі на агрофірмах, фермерських і приватних господарствах. 

На схід від розглянутої території, на відстані приблизно 7 км розташоване  м. Жовті Води 

– місто обласного значення у Дніпропетровській області. Економічний потенціал міста 

представлений підприємствами різних галузей промисловості: гірничо-видобувної, 

машинобудівної, приладобудівної, легкої, харчової та ін. 

Найближчим до розглянутої ділянки значущим виробництвом є об’єкти ПРАТ «ЦГЗК» 

(Петрівський кар’єр, відвали розкривних порід Петрівського і Артемівського кар’єрів ), вони ж 

є і основними факторами впливу на довкілля району планованої діяльності. 

Земельна ділянка, що розглядається для розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру, 

розташована в районі техногенно порушеної території Олександрійського району 

Кіровоградської області, на якій проводяться відкриті гірничі роботи ПРАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний комбінат». Завдяки цьому в атмосферному повітрі ділянки, що 

розглядається, присутні забруднюючі речовини, притаманні викидам від гірничо-транспортного 

устаткування, автомобільного і залізничного транспорту, від зберігання курних матеріалів у 

відкритих складах та у відвалах – пил, азоту діоксид, сажа, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, 

вуглеводні граничні тощо. 

Згідно «Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ПРАТ «ЦГЗК» 

(промисловий майданчик № 6») розробленого ТОВ «Центр екології та розвитку нових 

технологій», м. Київ, 2020 р., обсяг  викидів пилу від відвалу № 2 оцінюється а розмірі 10,4564 

т/рік. 

Приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-

захисної зони об’єктів Петрівського кар’єру, згідно «Документам, у яких обґрунтовуються 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами для ПРАТ «ЦГЗК» Проммайданчик №6» (розроблені ТОВ «Центр 

екології та розвитку нових технологій», м. Київ, 2020 р.), відповідають встановленим 

нормативам (ГДК, ОБУВ). 

На підприємстві ПРАТ «ЦГЗК» регулярно (щоквартально) проводяться спостереження за  

станом атмосферного повітря на межі затвердженої СЗЗ по таким речовинам, як: вуглецю 

оксид, сірчистий ангідрид, діоксид азоту та суспендовані частинки, недиференційовані за 

складом. Як свідчать результати вимірювань, здійснювані ТОВ «ВЕНТЕКО» і наведені у 

відповідних протоколах (Протокол № 25/2020 Дослідження повітря населених місць від 

02.11.2020 р. (Додаток 5)), перевищень ГДК, у пробах атмосферного повітря, відібраних в 

характерних точках, виявлено не було. 

Шумовий вплив в районі розташування території детального планування здійснюється 

при роботі кар’єрної техніки та транспорту. Санітарно-екологічна лабораторія ПРАТ «ЦГЗК» 

регулярно здійснює вимірювання існуючого рівню шуму на межі житлової забудови, яка 

прилягає до СЗЗ кар’єру та відвалів. Згідно даних вимірювань  максимальний та еквівалентний 

рівень шуму в точках вимірів не перевищує допустимий рівень згідно санітарних вимог. 

Обсяги утворення відходів, згідно Державної статистичної форми № 1-відходи (річна). 

Утворення та поводження з відходами за 2020 р. ПРАТ «ЦГЗК» (смт. Петрове), склали: 

– І класу – 0,015 т/рік; 

– ІІ класу – 2,918 т/рік; 

– ІІІ – 212,505 т/рік; 

– ІV – класу – 402888073,27 т/рік. 

Основний обсяг (близько                    99,993 % від загальної кількості) припадає на розкривні породи. 

√ Об’єкти культурно-історичної спадщини та археології, що можуть впливати на 

розташування планованого об'єкта, згідно листа Петрівської селищної ради № 01-27/2118/1 від 

16.07.2021 р. (Додаток 6), на проектній ділянці відсутні. Територія, що розглядається, 

розташована поза межами історичних ареалів та зон охорони пам’яток архітектури. 

√ У геоботанічному районуванні України район планованої діяльності відноситься до 

Європейсько-Азіатської степової області, Причорноморської степової провінції, Приазовсько- 

Чорноморської підпровінції, Бузько-Дніпровського округу  різнотравно-типчаково-ковилового 

степу. Природна рослинність району – ковила українська, ковила Лессінга, типчак, костриця, 

пирій повзучий, горицвіт весняний, вероніка весняна, люцерна та ін. – збереглася лише на 

схилах балок, у перелісках, на деяких ділянках вододілів, тобто там, де землі малопридатні під 

с/г освоєння. Степ в розглянутому районі до теперішнього часу сильно перетворений.  

Природна рослинність витіснена штучними насадженнями сільськогосподарських полів, 

полезахисних лісосмуг, культурних садів, а також містобудівним і промисловим освоєнням 
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територій. 

Природна степова рослинність збереглася на схилах річкових долин і балок. Добре 

збереглася лугова і болотна рослинність в долинах річок. Лісова рослинність дуже рідка і 

переважно представлена у вигляді лісосмуг, що проходять в різних напрямках і розділяють орні 

землі на поля.  

Деревні насадження на території детального планування та прилеглих територіях – 

відсутні. 

На межах полів і доріг найбільш розвинені молочай, лобода, осот, грицики, пирій, берізка 

польова, шавлія, мишій сизий, ромашка, горошок мишачий та інші.  

У зоогеографічному районуванні район планованої діяльності відноситься до Степової 

зоогеографічної провінції. Фауна представлена степовими і деякими лісовими видами (69 видів 

ссавців, 59 видів риб, 10 видів земноводних, 12 видів і підвидів плазунів, 246 видів  

птахів). З огляду на те, що район планованої діяльності характеризується невеликою кількістю 

збережених природних ландшафтів, в фауні переважають види тварин, гнучкі у виборі місця 

проживання і пристосовані до життя на видозмінених, що активно використовуються людиною, 

площах. 

Безпосередньо на ділянці, що розглядається, зустрічаються представники тваринного 

світу, які пристосовані до існування в районах, що зазнали значного антропогенного 

втручання – це різноманітні комахи, деякі види гризунів, плазунів і деякі види птахів. Місця їх 

проживання обмежені. 

На території, яка розглядається детальним планом, відсутні створені (оголошені) об’єкти 

природно-заповідного фонду у визначені Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України». Прогнозовані законодавством території ПЗФ не передбачені. 

Найближчий до проектованої території об’єкт природно-заповідного фонду (ОПЗФ) - 

орнітологічний заказник місцевого значення «Петрівський» – знаходиться на відстані близько 7 

км до південного заходу. 

Орнітологічний заказник місцевого значення «Петрівський» (площа 397 га), затверджений 

рішенням Кіровоградської обласної ради № 166 від 28.01.2000 року. Заповідний об'єкт 

розташований на території Петрівської селищної ради та Богданівської сільської ради, на 

акваторії Іскрівського водосховища. Акваторія цього водосховища площею 1750 га 

розташована на хвилястій рівнині, сильно розчленованій численними балками і ярами. 

Живлення водосховища відбувається переважно за рахунок сніготанення. Заплави переважно 

сухі, покриті луговими травами і чагарниками. У весняно-літній період спостерігається 

інтенсивний розвиток очеретяної рослинності, вищих водоростей, планктону, що сприяє 

створенню умов для гніздування і існування цінних видів водоплаваючих птахів, незважаючи 

на близькість житлової забудови. Серед них лебідь-шипун, крижні, нирки, лиски, кроншнепи, 
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шилохвіст, широконіска, лунь болотний та воронки – звичайний і сріблястий. На лугових 

ділянках зустрічаються кулики і дрібні пастушкові. Восени водосховище є кочовою базою для 

перелітних птахів, таких як сірі гуси, північні качки, лебеді. 

√ Стан здоров’я населення району проектованої діяльності характеризується як 

незадовільний. За показниками захворюваності Кіровоградська область має середні показники 

по     Україні.     Так,     за     даними     Державної     служби     статистики (дані сайту 

http://www.kr.ukrstat.gov.ua), смертність населення у 2020 році по Кіровоградській області 

склала 16624 особи, у тому числі: 

- від деяких інфекційних та паразитарних хвороб – 276 осіб, 

- від туберкульозу – 83 особи, 

- від хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) – 123 особи, 

- від новоутворень – 1942 осіб, 

- від хвороб системи кровообігу – 10379 осіб, 

- від хвороб органів дихання – 552 особи, 

- від хвороб органів травлення – 599 осіб, 

- від зовнішніх причин захворюваності та смертності – 946 осіб. 

Серед причин смерті населення області у 2020 р. перше місце посідали хвороби системи 

кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті. 

Чисельність наявного населення в Кіровоградській області, за оцінкою на 1 січня 2021 

р., становила 920128 осіб. Чисельність наявного населення в Олександрійському районі, за 

оцінкою на 1 січня 2021 р., становила 223451 осіб. Упродовж січня-квітня 2021 р. чисельність 

населення в районі зменшилася на 1301 осіб. Зменшення чисельності населення району 

відбулося за рахунок природного (1237 осіб) та міграційного (64 осіб) скорочення. Природний 

рух населення у січні-квітні 2021 р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих 

над живонародженими: на 100 померлих – 23 живонароджених. 

Природний рух населення у Олександрійському районі Кіровоградської області в січні-

квітні  2021 року: 

- кількість новонароджених – 368 осіб, 

- кількість померлих – 1605 осіб. 

Відстань від території проектної ділянки до житлової та громадської забудови прилеглих 

населених пунктів:  

- зі сходу приблизно 0,8 км - с. Олександро-Мар’ївка Олександрійського району 

Кіровоградської області (415 осіб населення);  

- з північного сходу приблизно 1,5 км с. Йосипівка Олександрійського району 

Кіровоградської області (403 осіб населення).  

Населення цих сіл працевлаштоване переважно в сільськогосподарській галузі (на агро- 
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фірмах, фермерських і приватних господарствах), а також на близько розташованих об’єктах 

ПРАТ «ЦГЗК». Незначна частина задіяна в сфері обслуговування, торгівлі, охорони здоров’я  

тощо. Даних про відхилення статистики захворюваності і смертності населення цих населених 

пунктів від середніх показників жителів Кіровоградської області немає. 

Слід зазначити, що в багатьох випадках для України, в нашому випадку – для 

Кіровоградської області, на сьогодні наряду з основним чинником впливу на захворюваність 

населення – станом довкілля під впливом діяльності підприємств-забруднювачів, є і інший 

важливий чинник – соціально-побутові фактори: низький рівень життя та санітарної культури, 

недостатнє й неякісне харчування значних прошарків населення, зростання кількості бездомних 

і безробітних; недоступність медичної допомоги та ліків; недоліки в організації та координації  

здійснення профілактичних заходів, а також у роботі органів і закладів охорони здоров'я; 

недостатнє фінансування як усієї системи охорони здоров'я, так і окремих її напрямків; 

занедбана матеріальна база та обладнання. 

Зважаючи на вище перелічене, можливо стверджувати, що поточний стан довкілля 

району, який розглядається, є сталим, таким що склався протягом багатьох років під впливом 

антропогенного втручання. 

В разі, якщо містобудівна документація не буде затверджена, суттєвої зміни поточного 

стану довкілля та погіршення статистики захворюваності місцевого населення не 

прогнозується. Такі зміни можливі під впливом глобальних кліматичних змін та змін соціально- 

побутових умов населення. Позитивні зміни очікуються при зменшенні впливу від головних 

забруднювачів довкілля району – об’єктів гірничо-видобувного комплексу. 

√ Планувальні обмеження. Територія, що підлягає детальному плануванню, знаходиться 

в санітарно-захисній зоні існуючого відвалу № 2 (300 м згідно п. 8.33 ДСП 173-96), що підлягає 

розширенню. 

SWOT-аналіз екологічної ситуації території розміщення детального плану виконаний на 

основі аналізу характеристики компонентів поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення і соціально-економічних умов, представлений у таблиці 2.4. 
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Таблиця 2.4 SWOT-аналіз екологічної ситуації території 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Вигідне розташування в планувальній 

структурі.  

Розвинена інфраструктура залізничного і 

автомобільного транспорту.  

Відсутність територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду.  

Значна віддаленість від сельбищної 

території 

Вилучення с/г земель зі зміною цільового 

призначення на промислове. 

Зняття родючого шару грунту.  

Збільшення обсягів промислових відходів.  

Відсутність аналізу захворюваності населення у 

зв’язку із забрудненням довкілля;  

 

Можливості Загрози 

Розширення сфери економічної дільності 

району  

Розвиток території, збільшення 

можливостей фінансування економічних, 

соціальних та екологічних програм  

Політична нестабільність і воєнні дії на сході 

України;  

Продовження економічної стагнації через 

політичну кризу  

Погіршення здоров'я населення внаслідок 

забруднення довкілля 

 

3 Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами досліджень) 

 

Земельна ділянка орієнтовною площею 2,6 га, що розглядається даним детальним планом, 

буде використовуватися для розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру  ПРАТ «ЦГЗК». 

Параметри території розширення відвалу № 2 з г і д н о  ТЕО «Проект кінцевого контуру 

відвалу № 2 Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК» / Науково-дослідний гірничорудний інститут 

ДВНЗ «Криворізький національний університет», № 996-13-04, 2019 р.. складають: 

- площа земельної ділянки під розширення відвалу № 2 – 2,6 га (безпосередньо під 

відвал – приблизно 1,6 га); 

- під інше промислове призначення – 1,0 га. 

На проектованій ділянці розширення відвалу № 2 розміщуються наступні об’єкти: тіло 

відвалу, водовідвідна канава.  

Проектом детального плану території пропонується змінити цільове призначення 

земельної ділянки території детального планування (частина земельної ділянки з кадастровим 

номером 3524984800:02:000:9033), яка на даний час має сільськогосподарське призначення (для 

ведення фермерського виробництва – відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно), на промислове призначення (Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

 допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами ) під 

розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру. 
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При підготовці проектної ділянки під розширення відвалу передбачається зняття з неї 

родючого шару ґрунту та переміщення його на ділянку існуючого складу родючого шару 

ґрунту, яка знаходиться в південно-західній частині території відвалу № 2. 

Відповідно до Земельного кодексу України ст.168 «Охорона грунтів» п. 3, при здійсненні 

діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та 

землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару 

ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу 

земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей. 

Зрізання родючого шару грунту згідно ст. 54 ЗУ «Про землеустрій» повинно проводитись 

згідно робочого проекту з землеустрою. 

Прогнозований об’єм родючого шару грунту, який планується перемістити в відвал – 13 

тис. м3. 

Для зменшення процесів ерозії і дефляції рекомендується проводити посів багаторічних 

трав на схилах насипу. У такому вигляді родючий шар грунту буде зберігатися до наступного 

використання його на рекультивацію відвалу розкривних порід.  

Розкривні породи, що підлягають розміщенню у відвал, представлені скельним та 

пухким  розкривом Петрівського кар'єру ПРАТ «ЦГЗК». 

До початку виконання робіт по розширенню відвалу № 2 необхідно здійснити: 

- тампонаж всіх відкритих тріщин для зниження інфільтрації води в основу відвалу;  

- організувати перехоплення поверхневих вод за допомогою водовідвідної канави, 

розташованої по західному контуру відвалу.  

При цьому ухил повинен бути таким, щоб не відбувався розмив і замулення підошви 

канави, тобто не нижче i = 0,003.  

Канава матиме розміри: глибина 1,5 м, ширина у основі 1,0–1,5 м, укоси 35-40º. 

Поперечний переріз площею 4,7 – 4,9 м2. Повинен бути забезпечений відвід води самопливом 

уздовж відвалу. Лотки повинні мати розміри, достатні для пропуску найбільшої розрахункової 

витрати води. Бровка лотка повинна бути вище рівня води, відповідного витраті зазначеної 

ймовірності, не менше ніж на 0,2 м. Канава повинна бути укріплена і гідроізольована по дну і 

укосам, тому що інфільтрація поверхневих вод з канави в ґрунт загрожуватиме стійкості відвалу 

і його формуванню. Залізобетонні лотки застосовуються збірні з ланок, що виготовляються в 

заводських умовах або на полігонах. При влаштуванні лотків в глинистих ґрунтах (особливо 

обводнених) застінний простір лотка має заповнюватися добре дренуючим матеріалом (піском 

великим або середньої крупності, гравійним піском або дрібним гравієм і т.п.). Відстань від  

водовідвідної канави до відвалу повинна бути не менше 5 м. Водовідвідні пристрої повинні 

бути найбільш короткими і прямолінійними. На поворотах траси канави в плані поєднання 

прямих ділянок канав і лотків повинно здійснюватися плавними кривими радіуса не менше 10 
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м.  

Фактично розширення відвалу № 2 полягає в підвищенні стійкості бортів відвалу за 

рахунок формування так званої «призми підпору» на ділянці між маркшейдерськими розрізами 

м.о. 180 та м.о. 190. 

Верхня відмітка «призми підпору» складатиме +129 м. Висота призми підпору складатиме 

9,0 м. Гірничі породи переміщуються автосамоскидами до низу відвалу і «призма підпору» 

формується за допомогою бульдозеру Komatsu D-275A. Ширина призми по верхній частині 

складає 20 м. При цьому коефіцієнт стійкості на ділянці відвалу між позначками +150,0 та +129 

м буде становити 1,11. 

Після створення «призми підпору» до позначки +129,0 м для забезпечення нормативної 

стійкості відвалу пропонується здійснити виположування укосу відвалу на ділянці з крутим 

укосом за допомогою екскаватора ЕШ-10/70. 

Стабільність укосів відвалу обумовлюється, перш за все, правильним вибором нахилу 

укосу. 

До основних факторів, які впливають на стабільність відвалів і величину кута їх нахилу, 

відносяться: механічні, фізико-механічні властивості гірських порід (міцність, водоносність, 

зернистість, шаруватість, і інші фактори); гідрогеологічні та кліматичні умови; форма відвалу, 

його розміри і термін існування; зовнішні навантаження на укіс. 

Елементи укосів повинні мати передбачені проектом параметри, які забезпечують їх 

стабільність і безпеку працівників і жителів на прилеглих територіях. 

Граничні кути укосу відвалу встановлюються проектом або розрахунковими способами за 

даними маркшейдерських спостережень з урахуванням міцності, водоносності та інших фізико-

механічних властивостей гірських порід. 

Основні параметри проектованого розширення відвалу № 2 (призми підпору) приведені в 

таблиці 3.1 

Таблиця 3.1 Основні параметри проектованого розширення відвалу № 2 

 

Параметри Одиниці виміру Показники 

Об’єм за складованих порід тис. м3 385,14 

Висота призми підпору м 9 

Ширина призми підпору м 20 

Кут відкосу призми підпору º 33-35 

Термін формування призми підпору м До 2023 р. 
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Основним транспортом доставки розкриву є залізничний. У процесі формування призми 

доставка гірничих порід здійснюється з екскаваторного перевантажувального пункту до місця 

розширення автосамоскидами.  

Заїзд автотранспорту на розширювану частину відвалу буде проходити з північного 

заходу.  

Конструкція покриття під’їздної дороги - щебінь з природного каменю марки 600-800 по 

ДСТУ Б В.2.7-30-95 фракцій 70-40 мм. 

Споживачами змінного струму 6 кВ є екскаватор і, через трансформаторну підстанцію, – 

прилади освітлення. Розподіл електроенергії на відвалі виконано за допомогою переносних 

повітряно-кабельних ліній напругою 6кВ. Проектом передбачено зовнішнє освітлення 

розвантажувальних проектованих майданчиків відвалу № 2. Живлення прожекторних щогл 

передбачається від пересувних трансформаторних підстанцій стовпових КТПС-6/0,4кВ У1, які 

живляться відгалуженнями повітряних ЛЕП 6кВ  від мереж, що живлять існуюче 

електрообладнання відвалу № 2. Підвіска проводів здійснюється на пересувних дерев'яних 

опорах. 

Вплив на клімат і мікроклімат. Планована діяльність не визначатиме суттєвого впливу 

на клімат та мікроклімат району, який розглядається даним детальним планом. У порівнянні з 

масштабами змін рельєфу та характеру поверхні, які відбувалися на протязі багатьох років 

існування гірничодобувного підприємства в районі діяльності (створення нових техногенних 

форм рельєфу – кар’єрів, відвалів, відкритих складів), рельєф та характер поверхні зміниться 

порівняно незначно. В результаті планованої діяльності змінюються форма і розмір вже 

існуючого відвалу. Значного виділення інертних газів, теплоти та вологи не відбуватиметься. 

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище об’єкту планованої 

діяльності (розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру) обумовлений наявністю джерел 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від процесів відвалоутворення та 

зберігання розкривних порід у відвалі. 

На розширювальній частині відвалу № 2 джерелами викидів забруднюючих речовин 

будуть: технологічний автотранспорт (автосамоскиди), бульдозери, екскаватори і пиління з 

поверхні відвалу. 

Згідно «Документам, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ПРАТ 

«ЦГЗК» Проммайданчик №6» (розроблені ТОВ «Центр екології та розвитку нових технологій», 

м. Київ, 2020 р.), розрахункові максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на 

межі санітарно-захисної зони підприємства  не    перевищуватимуть гранично допустимих 

значень. 

Оскільки методи та технологічні особливості відвалоутворення на відвалі № 2 не 
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змінюються, джерела викидів забруднюючих речовин, перелік речовин-забруднювачів та їх 

кількісні показники суттєво не зміняться. В процесі планованого розширення відвалу може 

пилити поверхня відвалу. В обов’язковому порядку необхідна реалізація сучасних заходів з 

пилопригнічення, рекультиваційних заходів, інтенсифікація процесів самозаростання та 

озеленення старих частин відвалу. При цьому скомпенсовані показники пиління не повинні 

перевищувати існуючі, в оптимістичному варіанті – значно знижені. 

Наближення джерел викидів забруднюючих речовин до житлової забудови прилеглих 

населених пунктів відбуватися не буде, при цьому найменша відстань від проектованої 

території до найближчої житлової забудови с. Олександро-Мар’ївка залишиться досить 

значною – 0,8 км. 

Для зменшення забруднення атмосферного повітря шкідливими газами, які виділяються 

при роботі машин і механізмів, з двигунів внутрішнього згоряння, передбачена установка на 

машинах і механізмах нейтралізаторів вихлопних газів. Застосування нейтралізаторів зменшує 

вміст шкідливих компонентів у відпрацьованих газах до нормативних значень. 

Для запобігання пилоутворення на відвалі і автодорогах передбачено в сухий, жаркий 

період зволоження відвальних і під'їзних доріг. 

З огляду на очікуваний рівень впливу планованої діяльності на повітряний басейн району, 

плановану діяльність можна віднести до допустимої за умови здійснення інтенсифікації заходів 

пилопригнічення на відвалі та обов’язковій поступовій рекультивації відсипаних ділянок. 

Для зниження кількості викидів пилу і дотримання санітарно-гігієнічних норм 

виконуються наступні заходи: 

- дворазовий полив на добу гірської маси в екскаваторних забоях і на перевантажувальних 

площадках; 

- зрошення неробочих площ відвалів, які пилять, а також обробка поверхні емульсійними 

речовинами, які зв'язують пил. 

Періодичність зрошення за «Нормами технологічного проектування гірничодобувних 

підприємств з відкритим способом розробки родовищ корисних копалин»: 

- влітку 2 рази на добу протягом 90 діб; 

- в іншу пору року – 1 раз на добу протягом 200 діб. 

Санітарно-захисна зона. Згідно вимог «Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 19.06.1996 року №173, промислові та інші об'єкти, що є джерелами забруднення 

навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при 

неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової 

забудови санітарно-захисними зонами. В нашому випадку розмір санітарно-захисної зони 

розширюваної частини відвалу встановлюється рівним 300 м відповідно пункту 8.33 вказаних 
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санітарних правил, в якому встановлено, що розміри санітарно-захисних зон від майданчиків- 

накопичувачів промвідходів до сельбищної території визначаються видом, агрегатним станом і 

класом небезпеки відходів, а для териконів і відвалів гірничодобувної промисловості, 

золошламових сумішей металургійних підприємств і об'єктів енергетики встановлюються 

розрахунковим методом, але не менше 300 м. 

В санітарно-захисній зоні планованого контуру розширюванної частини відвалу № 2 

знаходяться: 

- в північній та східній частині – територія ПРАТ«Центральний гірничозбагачувальний 

комбінат», а саме – існуючий відвал № 2; 

- в південній та західній частині – землі сільськогосподарського призначення. 

Територія санітарно-захисної зони має бути розпланованою та упорядкованою. Виконання  

благоустрою СЗЗ, вертикального й горизонтального планування території, протиерозійних 

заходів та комплексного озеленення забезпечується у відповідності з вимогами ДСП-173-96 

(п. 5.13). 

Карта-схема району розташування планованої діяльності з зазначенням санітарно-захисної 

зони (СЗЗ) наведена на рисунку 1. 

Шумове навантаження. В ході планованої діяльності основними джерелами шуму на 

відвалі залишаються бульдозери, екскаватори та автосамоскиди. Планованою діяльністю не 

передбачається збільшення кількості працюючої техніки на відвалі № 2. Збільшення показників 

шумового впливу при здійсненні планованої діяльності не очікується. 

Згідно ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів» та «Державним санітарним нормам допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових 

та громадських будинків і на території житлової забудови» (затверджені Наказом Міністерства 

охорони здоров’я України 22.02.2019 р. №463), еквівалентний допустимий рівень звуку на 

території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, поліклінік, амбулаторій, 

диспансерів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для людей похилого віку та 

інвалідів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, храмів, 

музеїв вночі становить 45 дБА, вдень – 55 дБА. 

Рівні звуку на межі СЗЗ і в найближчих сельбищних зонах будуть знаходитися в 

допустимих межах. 

Джерела іонізуючого випромінювання. Складування розкривних порід Петрівського 

кар’єру у розширювану частину відвалу № 2 не призведе до радіоактивного забруднення 

навколишнього середовища. Передбачено необхідний рівень радіаційного контролю. Згідно 

особливих умов спеціального дозволу на користування надрами, ПРАТ «ЦГЗК» проводить 

щорічний радіаційний контроль видобутих у Петрівському кар’єрі порід (у тому числі тих, що  

складуються у відвал № 2) на відповідність вимогам НРБУ-97. 
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Вийняті з надр родовища породи за ефективною питомою активністю природних 

радіонуклідів характеризуються загальною величиною менше 370,0 Бк/кг (Протокол 

спектрометричного дослідження зразків порід № 993-С від 28.10.2020 р. (ТОВ «Центр 

радіоекологічного моніторингу») Додаток 1). За результатами радіаційно-гігієнічного аналізу 

проб, гірські породи згідно НРБУ-97 відносяться до I класу використання, тобто можуть бути 

використані без обмежень. 

Вплив на геологічне середовище. Планована діяльність пов'язана з впливами на 

геологічне середовище, які включають розміщення розкривних порід в розширюваній частині 

відвалу № 2, що призведе до зміни рельєфу місцевості і зміни стану гірського масиву в основі 

відвалу. 

Планованою діяльністю щодо спорудження відвалу продовжується формування стійкої 

платоподібної позитивної форми рельєфу – відвалу № 2 (максимальна висота 55 м, площа  

приблизно 142 га). 

На ділянці під розширення відвалу № 2, площа якої складає 2,6 га (безпосередньо під 

відвал розкривних гірничих порід – 1,6 га), буде здійснюватись, як і на існуючій території 

відвалу № 2, розміщення розкривних (пухких та скельних) гірських порід від розробки 

залізистих кварцитів Петрівським кар’єром. Розміщення гірських порід планується на 

ділянці, яка примикає до існуючого відвалу з його західного боку. В результаті частина відвалу 

на площі планованого розширення стане невід’ємною частиною всього відвалу № 2. З цієї точки 

зору, буде продовжуватись зміна існуючого рельєфу місцевості та зміна напруженого стану 

гірського масиву в основі відвалу. Вага відвалу, при його максимальному розвитку 

продовжуватиме робити істотний вплив на ґрунти основи відвалу – пласти гірських осадових 

порід четвертинного та неогенового віку. 

На проектній ділянці, також як і на площі існуючого відвалу № 2, формується техногенне 

геологічне тіло, що складається з розкривних гірських порід Петрівського родовища. Розкривні 

гірські породи, що розміщуються у відвал, по своєму хімічному, петрографічному та 

мінералогічному складу залишаються такими же, як і на сьогодні: мігматити, гнейси, безрудні 

кварцити, дресвяно-щебенисті породи кори вивітрювання, каоліни, суглинки, піщано-глинисті 

породи, глини, супіски і піски. 

Параметри ділянки розширення відвалу № 2 прийняті згідно ТЕО «Проект кінцевого 

контуру відвалу № 2 Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК» / Науково-дослідний гірничорудний 

інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», № 996-13-04, 2019 р.. 

Плановане розширення відвалу № 2 дозволить розмістити додатково 385,14 тис. м3 

розкривних порід. 

До ґрунтів, які можуть ускладнити подальшу експлуатацію відвалу, відносяться середньо-

верхньочетвертинні просадочні лесові ґрунти і набухаючі ґрунти верхньосарматського 
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під'ярусу міоцену.  

Можлива величина просідання ґрунтів від власної ваги при замочуванні може змінитися. 

До набухаючих ґрунтів відноситься глина світло-сіра, зеленувато-сіра піскувата. За величиною 

відносної деформації набухання без навантаження глина відноситься до сильно набухаючих 

ґрунтів. 

Наявність ґрунтів зі специфічними властивостями, при зміні їх консистенції, може 

привести до зниження їх міцності і деформаційних характеристик. 

На майданчику розширення відвалу в період сніготанення, рясних опадів, завдяки 

перешаруванню піщано-супіщаних та глинистих ґрунтів, в піщаних прошарках та скупченнях 

карбонатів – можливе надмірне накопичення вологи, що буде погіршувати показники міцності 

ґрунтів, і, як наслідок, призведе до збільшення об’ємної ваги ґрунтів схилу. 

Зазначені зміни, в свою чергу, можуть викликати гравітаційні зміщення.   Такі зміщення, 

як правило, проявляються у вигляді зсувів зрізаюче-консеквентивного виду з підошвою по 

ослабленій поверхні глинистих, пилувато-глинистих відкладень і суглинистій корі 

вивітрювання кристалічних гірських порід. В тілі відвалу можливе формування і розвиток 

техногенного водоносного горизонту під впливом комплексу природних і техногенних 

факторів. 

Стійкість відвалу № 2 забезпечується вибором оптимальних характеристик відвалу  при 

розробці спеціального геомеханічного обґрунтування його параметрів. Виконані спеціальні 

науково-дослідні роботи щодо прогнозу зміни ступеню стійкості укосів відвалу, розраховані 

максимальні величини кутів відкосу робочих та неробочих бортів відвалу № 2. 

Заходи щодо запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і 

явищ. 

Для зменшення геомеханічних ризиків і підвищення ступеня стійкості відвалу його 

параметри повинні відповідати проектним з врахуванням геомеханічних обґрунтувань. Для 

забезпечення стійкості ширина берм безпеки повинна бути згідно з проектними даними. 

Обов’язкове проведення спостережень за станом укосів та за можливим розвитком 

деформаційних процесів (зсувів, просадок, інших деформацій) відвалів маркшейдерською 

службою. Спостереження необхідно проводити з метою: 

- своєчасного попередження аварійних ситуацій; 

- вирішення питань забезпечення стійкості укосів і бортів відвалу; 

- коригування кутів укосів в залежності від можливих проявів зміни гірничо-геологічної 

обстановки. 

Проекти станцій спостереження на відвалу № 2 складаються маркшейдерською службою. 

Перед початком розширення відвалу виконується попереднє зняття родючого ґрунтово- 

рослинного шару (чорнозему) з усієї площі розширення. 
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При розміщенні відвалів на слабкій основі, їх деформування, як правило, відбувається у 

вигляді підпідошвенних зсувів, характерних так званою призмою випирання. Ці призми 

формуються в підошві відвалу і мають довжину по фронту 50-200 м, висоту 3-10 м і 

поширюються вглиб відвалу на відстань до 80 м. Причиною зсувів даного типу є відсутність 

захисту основи відвалу від поверхневого стоку і відсутність водовідвідних дрен. Через 

перезволоження порода в основі відвалу стає пластичною і під тиском вище розміщеної товщі 

відвалу вичавлюється з його основи. Найбільш дієвим способом запобігання зрушенню  

відвальних порід і порід в його основі є відсипання в нижню частину відвалу шару добре 

фільтруючих порід, потужність якого повинна перевищувати висоту капілярного підняття 

(пластовий дренаж). 

Таким чином, дотримуючись суворого порядку в розширенні відвалу, а саме забезпечення 

його відповідності проектним параметрам та науковим обґрунтуванням, а також виконуючи 

моніторингові заходи та заходи щодо гідрозахисту відвалу, можна забезпечити його  стійкість і 

попередити можливе зрушення, пов'язане з неоднорідністю сформованого техногенного масиву 

гірських порід та зволоження основи. 

Вплив на геологічне середовище віднесено до допустимого за умови виконання заходів 

гідрозахисту, дотримання проектних параметрів формування відвалу, здійснення моніторингу 

за стабільністю (стійкістю) ярусів і відкосів тощо, обов’язкового проведення робіт з 

рекультивації. 

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Загальна земельна площа території детального 

планування складе 2,6 га, з них: під відвал відводиться 1,6 га, під інше промислове призначення 

– 1,0 га. 

На земельній ділянці планованого розширення відвалу № 2 перед початком проведення 

робіт по влаштуванню відвалу розкривних гірських порід необхідно провести зняття родючого 

шару ґрунту (чорнозему) з метою його збереження в складі для подальшого використання для 

рекультивації порушених земель (або для поліпшення якості ґрунту на порушених угіддях). 

Відповідно до вимог статей 166 та 168 Земельного кодексу України, статей 2, 3 та 6 

Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Закону 

України «Про охорону земель», зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) є обов’язковим для власників земельних ділянок та землекористувачів, діяльність яких 

пов'язана з порушенням поверхневого (родючого) шару ґрунту. Родючий шар ґрунту слід 

зберігати і використовувати для рекультивації порушених земель та поліпшення  

малопродуктивних і деградованих ґрунтів, площі яких щорічно збільшуються в результаті 

негативного антропогенного впливу на агроландшафти. 

Роботи по зняттю та перенесенню родючого шару ґрунту виконуються на підставі 

спеціального дозволу органів, що здійснюють контроль за використанням та охоронною земель 
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(пункт 2 ст. 168 Земельного кодексу України). Отримання дозволу на зняття та перенесення 

родючого шару ґрунту є обов’язковим для власників та землекористувачів, діяльність яких 

пов’язана з порушенням поверхневого шару ґрунту.  

Зняття родючого шару ґрунту та подальші операції з ним повинні виконуватись 

відповідно до розробленого спеціалізованою організацією робочого проекту землеустрою. 

Проектом визначаються техніка, технологія, послідовність, межі, параметри зрізання родючого 

шару ґрунту та подальшого його збереження. Робочий проект повинен розроблятись на основі 

результатів агрохімічного обстеження ґрунтів на проектній ділянці. З метою проведення 

контролю за виконанням проектів землеустрою здійснюється авторський нагляд під час зняття, 

перенесення та збереження родючого шару ґрунту. 

Зняттю та перенесенню підлягає родючий шар ґрунту з вмістом гумусу більше 2,0%. На 

ділянці проектної діяльності така межа визначається орієнтовною глибиною 40-70 см 

(конкретно буде визначена при проведенні агрохімічних обстежень). 

Зняття родючого шару ґрунту. Зняття родючого шару ґрунту необхідно проводити по 

всій земельній ділянці, яка розглядається під розширення. 

Зняття родючого шару ґрунту передбачається екскаватором з навантаженням на 

автомобілі-самоскиди або скреперами Д3-13. Загальний обсяг зняття та подальшого 

складування родючого шару ґрунту складе орієнтовно 13 тис. м3 (кінцеві показники 

визначаться робочим проектом землеустрою). Транспортування ґрунтів буде проводитись по 

ґрунтових шляхах. Середній вміст гумусу знятого родючого шару ґрунту орієнтовно буде 

складати 3,2%. 

Під час проведення цього виду робіт необхідно дотримуватись правил, які виключають 

погіршення якості ґрунтів. Заходи по захисту ґрунтового покриву включають в себе: при знятті 

родючого шару ґрунту не допускається перемішування його з мінеральним ґрунтом, 

будівельним сміттям, залишками деревини; обов’язкове дотримання меж території, на якій буде 

проводитись розміщення відвалу розкривних гірських порід. 

Збереження родючого шару ґрунту. Родючий шар ґрунту визначеним об’ємом, що 

підлягає збереженню, буде складовано в спеціальний існуючий склад (відвал) родючого ґрунту.  

Схема складування ґрунту, параметри складу розроблятимуться спеціальним проектом та 

відображатимуться на спеціальних графічних матеріалах. 

Порядок проведення рекультивації відвалу.  

Відповідно до вимог статей 166-168 Земельного кодексу України, статей 2, 3 та 6 Закону 

України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Закону України 

«Про охорону земель», положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і 

охороною земель (постанова КМ України №1958 від 25.12.2002г.) для зменшення шкоди 

навколишньому середовищу і залучення порушених земель в господарське використання 
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необхідно після закінчення відсипки відвалу № 2 виконати комплекс робіт з технічної та 

біологічної рекультивації відвалу. Рекультивація відвалу № 2 буде виконана відповідно до 

робочого проекту землеустрою, в якому буде передбачено виконати технічну рекультивацію 

відвалу шляхом нанесення родючого шару грунту на горизонтальні майданчики (усі 

горизонтальні ділянки чи ділянки з нахилом до 18° (включаючи уступи, берми, поверхню 

найвищої відмітки, заїзди тощо)) та біологічну рекультивацію (відкоси з кутом 18° і більше 

залишаються під самозаростання) шляхом влаштування лісових насаджень протиерозійного і 

санітарно-гігієнічного призначення. 

До рекультивації відвалу можливо приступати після виставлення ярусів на кінцевий 

контур та повного завершення процесів деформації і осідання розкривних порід відвалу. 

Бажано відвалоутворення організовувати таким чином, щоб процеси рекультивації почати 

якомога раніше. 

Для скорочення витрат на рекультивацію планувальні роботи виконуються при підході 

робіт по відвалоутворенню до кінцевого контуру відвалу. 

Відповідно до класифікацій державних стандартів зовнішній відвал кар'єру по складу 

розкривних порід, що розміщується на об’єкті і рельєфу відноситься до відвалів високих і дуже 

високих (висота 50-100 м), із суцільним плануванням поверхні, що складений із придатних і 

малопридатних для біологічної рекультивації порід. 

Технологія формування горизонтальних площадок відвала включає обвалування ярусу, що 

відсипається, з надаванням його поверхні ухилів 1,5-2º. 

Для спостереження за станом відвала і території довкола нього на поверхні відвала й у 

його основі створюється режимна мережа спостережень, установлюються репери, буряться 

свердловини, за даними яких визначається стан відвалу в після ліквідаційний період, 

проводяться роботи з геодинаміки в районі укосів відвалу. Виконується ця вимога при 

схильності відвала до обвальних явищ. 

Планувальними роботами створюється рельєф поверхні з ухилом, що допускає 

застосування техніки на спланованій території, для подальшого виконання робіт з 

гірничотехнічної рекультивації. Для забезпечення рівномірного усадження відсипаних 

поверхонь, планування здійснюється в два етапи: 

- первинне грубе планування, що допускає різницю відміток поверхні 0,3 м на відстані 

50 м, виконується одночасно з веденням робіт з відсипання відвалу; 

- вторинне планування передбачається через 2 роки після проведення первинного 

планування. 

Планування поверхні відвала повинне забезпечувати організований збір і відведення 

поверхневого стоку, перешкоджати розвитку ерозійних процесів, запобігати утворенню 

замкнутих знижень, схильних до заболочування. 
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У якості протиерозійних заходів на відвалі передбачається засівання трав, посадка 

чагарників і дерев, облаштування водовідвідного каналу. 

Після проведення технічної рекультивації та проведення протиерозійних заходів (в разі 

потреби) можливе нанесення родючого шару ґрунту на підготовлені  угіддя – землі відвалу.  

Запас родючого ґрунту (чорнозему) на складах в межах земельного відводу відвалу № 2 

становить 163280 м3, відстань транспортування до ділянок рекультивації до 2.9 км. 

Нанесення родючого шару ґрунту потрібно проводити в стані оптимальної вологості. 

Технологія нанесення родючого шару ґрунту повинна бути побудована з розрахунку 

мінімального проходу транспортних машин з метою виключення ущільнення. Нанесення ґрунту  

передбачає використання гідротранспорту або інших методів транспортування з навісним 

обладнанням. Для закріплення укосів відвалу та запобігання змиву ґрунту проектом 

рекультивації передбачається її біологічний етап, що включає в себе створення лісових 

насаджень. 

Вплив на водне середовище. Запланована діяльність пов'язана з можливим впливом на 

підземні води. Досвід подібного промислового будівництва вказує на можливість формування і 

розвитку техногенного водоносного горизонту під впливом комплексу природних і техногенних 

факторів. Спорудження відвалу утруднить поверхневий стік і випаровування, що викличе зміну 

природного водообміну території. В результаті можливе збільшення вологості ґрунтів і 

поступове формування водоносного горизонту в середньо-верхньочетвертинних лесових 

суглинках, що залягають на відносному водоупорі – суглинках коричнево-бурих, важких, 

щільних. Замочування просідних ґрунтів може призводити до зміни їх консистенції – від 

твердої до м'якопластичної і текучої, що  викликає зниження міцності і деформаційних 

характеристик. Через перезволоження порода в основі відвалу стає пластичною і під тиском 

вищерозміщеної товщі відвалу може видавлюватись з під його основи. 

Швидкість підйому рівня ґрунтових вод під відвалом може досягати 0,3 м/рік протягом 

перших 10 років його існування і 0,02-0,1 м/рік в наступні роки. У зв'язку з цим, необхідно 

спорудження гідрозахисних споруд для захисту основи сформованого відвалу від підтоплення 

поверхневими водами. 

З огляду на сформовані геоморфологічні і гідрологічні умови району, необхідне 

проведення заходів, спрямованих на відведення поверхневих вод від відвалу № 2, щоб 

виключити явища, які можуть привести до ослаблення основи відвалу.  

Потрапляння поверхневих вод з навколишньої території відвалу на територію відвалу 

запобігається за допомогою водоперехоплюючої канави. Таке рішення забезпечить відсікання 

потрапляння дощового стоку на площу відвалу з прилеглої території і не допустить 

неврегульованого стоку дощових вод по площі відвалу за його межі. 
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Для відведення поверхневих стоків, уздовж кордонів відвалу № 2 Петрівського кар’єру 

влаштовується водоперехоплююча канава шириною 5 м з залізобетонних лотків.  

Відстань між нижньою бровкою канави (з боку відвалу) та нижньої бровкою першого 

ярусу відвалу 5  м. Ця канава дозволяє розмежувати і регулювати дощовий стік з території.  

Поверхневий стік розподіляється по прилеглій території с/г призначення. 

З огляду на заходи з регулювання поверхневого стоку, вплив планованої діяльності на 

водне середовище буде мінімальним. Впливу на р. Інгулець та р. Зелена не відбуватиметься. 

Прибережні захисні смуги річок Зелена та Інгулець не порушуються. 

Внаслідок планованої діяльності забруднені стічні води не скидаються в поверхневі водні 

об'єкти господарсько-питної, культурно-побутової і рибогосподарської категорій 

водокористування, а також в підземні водоносні горизонти. 

Передбачається проведення моніторингових гідрогеологічних спостережень за рівнем та 

хімічним складом підземних вод за допомогою системи гідрогеологічних свердловин та 

спостереження за виходами підземних вод на поверхню в зоні впливу планованого об’єкту. 

У 2020 р. випробування поверхневих вод з діючого відвалу № 2 (місце відбору проб – р. 

Зелена) та підземних вод відвалу (місце відбору проб – водоносний горизонт докембрію) 

проводила Дніпропетровська філія ДУ «Держґрунтохорона». 

Вплив на рослинний і тваринний світ. Район проектування характеризується майже 

повною відсутністю збережених природних ландшафтів, тому у флорі і фауні переважають 

види, гнучкі у виборі місця існування і пристосовані до життя на видозмінених і активно 

використовуваних людиною площах. В районі планованої діяльності можна виділити декілька 

найбільш стійких рослинних угрупувань: рослинність промислової зони та пустирів, зокрема 

території, яка порушена гірничими роботами; рослинність сільськогосподарських угідь. 

Планована діяльність, в цілому як антропогенний процес, чинить негативний вплив на 

рослинність через викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а на тваринний світ – 

забрудненням повітряного басейну і створенням шуму. Також на мешкання місцевих популяцій 

вплине пряме вилучення ділянки місцевості і використання її під розширюваний відвал. 

З огляду на очікуванні рівні шумового впливу та впливу на атмосферне повітря джерел 

планованої діяльності, можливо стверджувати, що планована діяльність не матиме відчутного 

впливу на види рослин та тварин, які існують в районі планованої діяльності поряд з відвалом 

№ 2, структура співтовариств не буде спрощуватися, видове розмаїття не зменшиться. Але, 

буде відбуватися територіально-просторове вилучення ділянки площею 2,6 га з прямим 

впливом на біоту, яка існує на цій території.  

Після рекультивації відвалу осередки мешкання місцевих видів, пристосованих до життя 

на видозмінених людиною територіях, відновляться. 

Об’єкти природно-заповідного фонду (ОПЗФ) знаходяться на значній відстані від ділянки 
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планованої діяльності (не менш ніж за 7 км) і не зазнають впливу планованої діяльності. Будь-

які роботи в районі розташування об'єктів ПЗФ не передбачені. 

Вплив на соціальне середовище. Межі проектованої території визначені виходячи з 

наявних обмежень і згідно з нормами. Схема земельної ділянки ув'язана з прилеглими 

територіями та існуючим рельєфом. Розширення відвалу не суперечить сформованим 

транспортним зв'язкам. 

Об’єкти культурно-історичної спадщини та археології, що можуть впливати на 

розташування планованого об'єкта, на обраній ділянці відсутні. Територія, що розглядається 

розташована поза межами історичних ареалів та зон охорони пам’яток архітектури. 

Відстань від проектованої території до житлової та громадської  забудови прилеглих 

населених пунктів:  

- зі сходу приблизно 0,8 км - с. Олександро-Мар’ївка Олександрійського району 

Кіровоградської області (415 осіб населення);  

- з північного сходу приблизно 1,5 км - с. Йосипівка Олександрійського району 

Кіровоградської області (403 осіб населення).  

Населення найближчих   масивів   має   найбільший   ризик   відчути   вплив   планованої 

діяльності на своєму здоров'ї. 

Несприятливим фактором для жителів прилеглих до відвалу №2 населених пунктів може 

бути забруднення повітряного середовища в процесі відвалоутворення. Для виключення його 

впливу необхідна організація контролю за якістю повітря. Систематичний полив поверхні. 

Основні заходи цивільної оборони. 

Захисні заходи включають періодичне зрошення водою або 20-30% розчином хлористого 

кальцію кар'єрних автодоріг. Також проектом передбачається обробляти робочі площадки, 

ґрунтові, щебеневі та під'їзні дороги пилозв’язуючими речовинами. 

Передбачається здійснювати радіаційний контроль якості розкривних порід, складованих 

у відвал з метою виключення наявності в породах радіаційно-активних речовин. 

Відновлювальні та охоронні заходи, перш за все, передбачають відновлення порушених 

гірничими роботами земель з метою їх подальшого використання в народному господарстві. 

Протиаварійні захисні заходи включають: контроль за станом гірничих об'єктів з метою 

запобігання аварій, розробку плану ліквідації аварій, системи заходів щодо оповіщення про 

аварії, заходи з організації аварійних і рятувальних робіт. 

Зниження пиління з відвалу забезпечується на початковому етапі закріпленням поверхонь 

зрошенням, і надалі, за рахунок озеленення та самозаростання. 

Відвал № 2 є існуючим об’єктом. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого 

населення в результаті розширення відвалу, при реалізації необхідних природоохоронних 

заходів, не погіршаться. Прогнозована статистика захворюваності місцевого населення не 
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зміниться відносно існуючої. Значних негативних впливів на соціальне середовище не 

очікується. 

Впливи на техногенне середовище. Найближчі до ділянки, що розглядається, 

техногенні об’єкти: 

- з південного заходу, на відстані приблизно 6,0 км  – Петрівський кар’єр ПРАТ «ЦГЗК»; 

- з півночі, на відстані приблизно 3,0 км  – відвал № 3 Артемівського кар’єру ПРАТ 

«ЦГЗК». 

Проектом передбачене зовнішнє освітлення розвантажувальних майданчиків відвалу 

№ 2. Живлення прожекторних щогл передбачається від пересувних трансформаторних 

підстанцій стовпових КТПС-6/0,4кВ У1, які живляться відгалуженнями повітряних ЛЕП 6кВ 

від мереж, що живлять електрообладнання відсипаної частини відвалу № 2. 

Доставка розкривних порід на відвал № 2 передбачається за рахунок залізничних шляхів з 

Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК».  

В процесі розширення на відвалі організовується перевантажувальний пункт, та 

влаштовується дорога до місця розширення. На перевантажувальному пункті екскаватором 

порода відвантажується в автосамоскиди і доставляється до місця розширення. 

Впливу на інші техногенні об’єкти не очікується. Елементи існуючої інфраструктури 

максимально зберігаються. 

 Відходи виробництва. Експлуатація планованого об’єкту та обслуговування 

технологічного обладнання, задіяного на відвалі (бульдозери, екскаватори, драглайни, 

автосамоскиди, скрепери), є джерелами   утворення промислових відходів, таких як: 

- відпрацьовані люмінесцентні лампи – код 7710.3.1.26 (код за «Класифікатором 

відходів») «Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані»; 

- відпрацьовані акумуляторні батареї – код 6000.2.9.04 «Батареї свинцеві зіпсовані або 

відпрацьовані»; 

- відпрацьовані масла – код 6000.2.8.10 «Масла та мастила моторні, трансмісійні інші 

зіпсовані або відпрацьовані»; 

- відпрацьовані автомобільні фільтри – код 6000.2.9.22 «Відходи перевезень, не позначені 

іншим способом»; 

- відпрацьовані шини – код 6000.2.9.03 «Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, 

 відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації»; 

- відходи ГТВ замаслені, в т.ч. промислові прокладки автомобілів – код 2512.3.2.01 

«Вироби гумові інші, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) 

речовинами»; 

- відпрацьовані гальмівні накладки – код 6000.2.9.22 «Відходи перевезень, не позначені 
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іншим способом»; 

- промаслене ганчір’я – код 7730.3.1.06 «Матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені»; 

- брухт чорних металів – код 7710.3.1.08 «Брухт чорних металів дрібний інший»; 

- брухт кольорових металів – 7710.3.1.09 «Брухт кольорових металів дрібний інший»; 

- відпрацьований спецодяг – 7730.3.1.07 «Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи 

забруднений»; 

- відпрацьоване спецвзуття – 7710.3.1.14 «Взуття зношене чи зіпсоване». 

Згідно «Звіту з інвентаризації джерел утворення відходів виробництва ПРАТ «ЦГЗК», 

розробки нормативно допустимих та питомих показників утворення відходів (Кіровоградська 

область)», виконаному ТОВ «ЕкоАудитЕкспертиза» в 2015 році, ці види промислових відходів 

утворюються на підприємстві, для них встановлені нормативно-допустимі обсяги утворення. 

В ході планованої діяльності придбання додаткової техніки підприємством не планується. 

Нормативно-допустимий обсяг утворення відходів не збільшиться. Обслуговування 

використовуваної техніки відбувається на спеціальних майданчиках, які розташовані поза 

межами відвалу № 2. Побутове обслуговування працівників здійснюється в існуючому 

адміністративно-побутовому корпусі. Безпосередньо на розглянутій детальним планом 

території перелічені відходи не утворюватимуться і не накопичуватимуться. 

Фактично, існуючий відвал № 2 та його розширювана частина, на території, яка 

розглядається цим детальним планом, є місцем накопичення відходу видобування корисної 

копалини з Петрівського кар’єру, позначеного у «Звіті з інвентаризації джерел утворення 

відходів виробництва ПРАТ «ЦГЗК», розробки нормативно допустимих та питомих показників 

утворення відходів (Кіровоградська область)» як «Розкривні породи» – код 1310.2.9.01 

«Відходи розроблення кар’єром руди залізної». Внаслідок планованого розширення у відвал № 

2 планується розмістити 385,14 тис. м3 (обсяг в цілині) розкривних порід. Розкривні породи 

відносяться до відходів IV класу небезпеки і представлені мігматитами, гнейсами, безрудними 

кварцитами, дресвяно-щебенистими породами кори вивітрювання, каолінами, суглинками, 

піщано-глинистими породами, глинами і т. і. 

Розміщення будь-яких інших видів відходів ПРАТ «ЦГЗК» на території, що розглядається 

детальним планом, в ході планованої діяльності відбуватися не буде. 
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4 Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень) 

 

Екологічні проблеми регіону, в якому знаходиться територія, запропонована під 

розширення існуючого відвалу № 2 Петрівського кар’єру, наступні: забруднення атмосферного 

повітря викидами гірничо-видобувних та інших промислових підприємств; забруднення водних 

об’єктів скидами сільськогосподарських та промислових підприємств; несанкціоновані 

сміттєзвалища; фізична зношеність та аварійність водопровідних мереж; незадовільний стан 

каналізаційних мереж і насосних станцій; низький рівень використання альтернативних джерел 

енергії; низький рівень впровадження енергоефективних технологій; низький рівень екологічної 

культури і відповідальності представників керівництва, бізнесу,                                       населення. 

Екологічні проблеми місця розташування відвалу визначені впливом промислових 

об’єктів ПРАТ «ЦГЗК». 

Завдяки існуючим об’єктам крупного гірничо-видобувного підприємства в атмосферному 

повітрі ділянки, що розглядається, присутні забруднюючі речовини, притаманні викидам від 

гірничо-транспортного устаткування, від зберігання розкривних порід у відкритих складах і у 

відвалах, від роботи ДВЗ технологічного та іншого автотранспорту – пил неорганічний, азоту 

діоксид, сажа, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, бенз(а)пирен, вуглеводні граничні тощо. 

Стан природного середовища в значній мірі порушено діяльністю цих об’єктів: в 

атмосферне повітря здійснюються викиди значних кількостей забруднюючих речовин, земна 

поверхня порушена розміщенням кар’єрів, відвалів, будівель і споруд виробничого 

призначення, технологічних автомобільних доріг, залізничних колій, цивільних і промислових 

інженерних комунікацій. 

Але можна констатувати, що відвал № 2 є діючим об’єктом, а територія, що розглядається 

детальним планом – розширювана його частина, в цілому, знаходиться на площі, яка 

знаходиться під впливом гірничорудної промисловості. 

Технологія відвалоутворення зберігається, придбання додаткових одиниць техніки не 

відбувається. Нових або більш значних видів впливу на атмосферне повітря, ніж існуючі, від 

планованої діяльності, при бездоганному виконанні природоохоронних заходів, зокрема, 

заходів з пилопригнічення - не передбачається. Але, слід зауважити, що розширюється площа 

відвалу, йде прямий вплив на ґрунти на новій ділянці. 

Безпосередньо сама земельна ділянка не входить до складу територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду Кіровоградської області. Території з природоохоронним статусом 

не межують з ділянкою і знаходяться від неї на значних відстанях (7,0 км і більше). Впливів на 
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найближчий об’єкт природно-заповідного фонду (орнітологічний заказник місцевого значення 

«Петрівський») – не чиниться. 

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються 

даного документа державного планування, оцінюються як прийнятні, а зокрема щодо територій 

з природоохоронним статусом – ризики відсутні. Проектований об’єкт не посилить вже наявні 

екологічні проблеми при умові активного виконання природоохоронних заходів. При цьому 

статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. 

 

5 Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням 

негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, 

державному та інших рівнях, а також шляхи врахування таких зобов’язань 

під час підготовки документа державного планування 

 

Відповідно до нормативно-правової бази України приймається ряд зобов’язань: 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 

- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і 

здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища; 

- збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і 

комплексів; 

- узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі 

поєднання знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування 

стану навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури Стратегічної 

екологічної оцінки детального плану території; 

- забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та самого 

звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом 

надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого 

самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у 

загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває 

питання щодо гласності і демократії при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан 

навколишнього природного середовища та формування у населення екологічного світогляду; 

- надання у звіті СЕО достовірної інформації щодо обґрунтованого нормування впливу 

планової діяльності на навколишнє природне середовище; 

- передбачення компенсації за шкоду, яка  може бути заподіяна порушенням  



39  

законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 

- поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього 

природного середовища; 

- використання отриманих висновків моніторингу об'єкту для мінімізації негативних 

впливів на довкілля. 

Зобов’язань у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язаних із запобіганням 

негативного впливу на здоров’я населення, встановлених на міжнародному рівні, що 

стосуються конкретно документа державного планування, який розглядається, немає. 

Адміністрація ПРАТ «ЦГЗК» має зобов’язання діяти згідно з чинним законодавством у 

сфері охорони довкілля: Кодексом України «Про надра», Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», 

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», Законом України «Про відходи»; 

Водним Кодексом України; ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів» та іншими документами. 

 

6 Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), 

постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 

 

Вплив на довкілля планованого об’єкту очікується довгостроковим. 

Буде спостерігатися кумулятивний ефект разом з впливом інших оточуючих об’єктів 

гірничо-видобувного комплексу ПРАТ «ЦГЗК», таких як Петрівський кар’єр та відвали 

«Північний», «Східний» і № 3. 

Під час процесів відвалоутворення та зберігання розкривних порід у розширюваному 

відвалі № 2 джерелами викидів будуть здійснюватись викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря (азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, вуглеводні 

граничні, суспендовані частинки, недиференційовані за складом). Очікувані максимальні 

приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони відвалу не 

перевищуватимуть гранично допустимих значень. 

Наближення  джерел  викидів забруднюючих речовин до житлової  забудови відбуватись 

не буде. Змін в стані здоров’я населення при подальшій експлуатації відвалу № 2 та активному 

здійсненні запропонованих природоохоронних заходів не передбачається. Перевищення рівнів 

ризиків негативного впливу на здоров’я населення не очікується. 

Шумове навантаження матиме значення, аналогічні тим, що створюють джерела шуму на 

діючій частині відвалу № 2. Очікувані показники шуму не перевищать встановлені санітарно- 
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гігієнічні нормативи. 

Планована діяльність пов'язана з впливами на геологічне середовище, які включають 

складування розкривних порід в розширюваній частині відвалу № 2, що призведе до зміни 

рельєфу місцевості і зміни стану гірського масиву в основі відвалу. Вплив на геологічне 

середовище віднесено до допустимого за умови виконання заходів гідрозахисту, дотримання 

проектних параметрів формування відвалу, здійснення моніторингу за стабільністю відкосів, 

обов’язкового проведення робіт з рекультивації. 

Розкривні гірничіі породи, які будуть розміщуватися у відвалі № 2, не є небезпечними у 

радіаційному відношенні. Радіаційне забруднення навколишнього середовища не 

відбуватиметься. Показники ефективної питомої активності природних радіонуклідів 

розкривних порід Петрівського кар’єру складають менше 370 Бк/кг. Гірські породи згідно 

НРБУ-97 відносяться до I класу використання, тобто можуть бути використані без обмежень. 

На земельній ділянці планованого розширення відвалу № 2 перед початком проведення 

робіт по влаштуванню відвалу розкривних гірських порід необхідно провести зняття родючого 

шару ґрунту (чорнозему) з метою його збереження в складі для подальшого використання для 

рекультивації порушених земель (або для поліпшення якості ґрунту на порушених угіддях). 

Зняття родючого шару ґрунту та подальші операції з ним повинні виконуватись відповідно до 

розробленого спеціалізованою організацією робочого проекту землеустрою. Проектом 

визначаються техніка, технологія, послідовність, межі, параметри зрізання родючого шару 

ґрунту та подальшого його збереження. Проект повинен розроблятись на основі результатів 

агрохімічного обстеження ґрунтів на проектній ділянці. 

Спорудження (розширення) відвалу ускладнить поверхневий стік і випаровування, що 

викличе зміну природного водообміну території. В результаті можливе збільшення вологості 

ґрунтів і поступове поповнення водоносного горизонту та підвищення його потужності в 

середньо-верхньочетвертинних лесових суглинках, що залягають на водотриві. Замочування 

просадних ґрунтів може призводити до зміни їх консистенції – від твердої до м'якопластичної і 

плинної, що викликає зниження міцності і деформаційних характеристик. Через 

перезволоження  порода в основі відвалу стає пластичною і під тиском вищерозміщеної товщі 

відвалу може видавлюватись з під його основи. Як результат, зростає ймовірність зсувів тіла 

відвалу. З метою     запобігання цим явищам та регулювання поверхневого стоку передбачається 

влаштування споруд гідрозахисту (водоперехоплюючої канави), які спрямовані на забезпечення 

стійкості відвалу № 2 з урахуванням ділянки його розширення. 

З точки зору проявів кумулятивних та синергічних ефектів, враховуючи, що територія 

планованої діяльності знаходиться під впливом існуючих тривалий час об’єктів гірничо-

видобувного комплексу ПРАТ «ЦГЗК», прояви цих ефектів можливі. 
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7 Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 

При експлуатації відвалу № 2, що розширюється, повинні виконуватися екологічні 

вимоги, визначені природоохоронним законодавством та діючими технічними, санітарно-

гігієнічними та екологічними нормативними документами. Для зменшення впливу планованого 

об’єкта на навколишнє середовище, при подальшому проектуванні повинні бути запроектовані, 

а потім реалізовані наступні природоохоронні заходи: 

- попереднє зняття родючого ґрунтово-рослинного шару (чорнозему) перед початком 

формування відвалу, збереження родючого ґрунту в спеціальному існуючому складі з південо-

західного боку відвалу № 2, цільове використання родючого ґрунту для рекультивації відвалів 

(або для поліпшення якості ґрунту на порушених угіддях); 

- формування відвалу згідно проектним параметрам, вирішення питань забезпечення 

стійкості укосів і бортів відвалу, коригування кутів укосів в залежності від можливих проявів 

зміни гірничо-геологічної обстановки; 

- будівництво споруд гідрозахисту для регулювання поверхневого стоку; 

- здійснення операцій щодо зниження пиловиділення від розкривних порід при 

розвантажувальних, бульдозерних та екскаваторних роботах на відвалі (зрошення гірської маси 

водою та іншими речовинами і розчинами); 

- виконання комплексу заходів з пилопригнічення, які знижують пиління з поверхні 

відвалу, а саме – зрошення неробочих площ відвалу, а також обробка поверхні емульсійними  

речовинами, які зв'язують пил; 

- інтенсифікація процесів самозаростання та озеленення старих частин відвалу; 

- проведення рекультивації; 

- організація операцій   поводження   з   відходами   з   урахуванням   їх   фізико-хімічних 

властивостей з дотриманням екологічних, санітарних та протипожежних вимог; 

- застосування технічно справних машин і механізмів з відрегульованою паливною 

арматурою, яка виключає втрати паливно-мастильних матеріалів; 

- перевірка всієї працюючої техніки з двигунами внутрішнього згоряння на токсичність 

вихлопних газів; 

- виконання заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від застосовуваної техніки в період несприятливих метеорологічних умов; 

- заправка використовуваної техніки і транспорту, виконання робіт по ремонту і 

технічному обслуговуванню повинні проводитися тільки в спеціально обладнаних місцях за 

межами території відвалу; 

- при виконанні робіт не повинні застосовуватися машини і механізми, що створюють 
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підвищений рівень шуму; 

- проведення робіт суворо в межах відведеної території. 

Імовірні аварійні ситуації в ході планованої діяльності пов'язані з можливістю виникнення 

зсувних деформацій на бортах відвалу № 2 в результаті порушення технології ведення робіт і 

стихійних лих (тривалих інтенсивних злив, землетрусів, скупчення снігу і льоду тощо). 

При проведенні відкритих гірничих робіт в світовій практиці відзначаються факти 

деформацій на окремих ділянках відвалів, які ускладнюють гірничі роботи та завдають 

економічних збитків підприємству. Основним фактором, що впливає на деформацію відвалів, є 

змінення опору зрушенню під дією зволоження піщано-глинистих порід основи відвалу і всієї 

відвальної маси. 

Із спостережуваних на відвалах видів деформацій – зсувів, осипів, просадок і опливин, 

найбільш небезпечним і широко поширеним видом є зсуви. 

З ростом навантажень на основу, що перевищують граничні, підвищується швидкість 

накопичення площ ослаблення уздовж найбільш напруженої поверхні ковзання. Раптове 

обвалення борту відвалу відбувається в результаті зовнішнього впливу або в результаті 

закінчення формування поверхні ковзання, по якій відбувається зсув відвальної маси з випором 

основи і переміщенням зсувної маси в підошві відвалу до завершення формування призми 

упору, що врівноважує зміщуючі сили зсувного тиску. 

Комплекс заходів щодо забезпечення стійкості відвалу – запроектовані необхідні 

параметри і режим формування відвалу, надійний комплекс споруд гідрозахисту, а також  

проведення систематичного маркшейдерського контролю за станом стійкості бортів. 

Протизсувні заходи та систематичний інструментальний контроль над станом відвального 

масиву дозволяють запобігти збитку від деформацій. 

Менш значні наслідки мають такі вірогідні аварійні ситуації, як: виникнення пожеж на 

використовуваному обладнанні; зіткнення транспортних засобів і падіння їх з уступів. Для 

запобігання і локалізації цих аварійних ситуацій створюються резервні смуги безпеки біля 

нижньої бровки уступу, обладнані попереджувальними знаками; технологічне обладнання 

оснащується первинними засобами пожежегасіння. На проммайданчику повинна бути створена 

система сповіщення людей про аварію. Повинні знаходитися засоби доставки потерпілих від 

аварії в медичні установи, а також зв'язок з підрозділами МНС, медичними установами і 

пожежною охороною. 

На підприємстві повинні проводитися регулярні інструктажі та перевірки персоналу з  

техніки безпеки та охорони праці. 
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8 Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 

який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення 

(недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки) 

 

Альтернативи для розміщення планованої діяльності даним детальним планом не 

розглядалися. 

Розширення відвалу на проектній ділянці має на меті створення призми підпору з метою 

підвищення стійкості відвалу № 2 на визначеній ділянці.  

Вибір території розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру передбачається згідно ТЕО 

«Проект кінцевого контуру відвалу № 2 Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК» / Науково-

дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», № 996-13-

04, 2019 р.. 

Розширення відвалу № 2 Петрівського кар’єру на проектній території, є більш ефективним 

з точки зору технологічних рішень та більш доцільним за критерієм мінімізації питомих витрат. 

Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить перешкоди 

подальшій стійкості відвалу № 2, а також відпрацюванню Петрівського кар’єру та призведе до 

пошуку альтернативного варіанта розміщення площ відвалів, не виправданого з економічної, 

екологічної та логістичної точок зору. 

Пошук та використання під відвал більш віддалених територій призведе до збільшення 

викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від ДВЗ технологічного транспорту та 

пиління при русі, оскільки збільшиться відстань транспортування розкривних порід від кар’єру 

до відвалів. Також збільшаться витрати на транспортування. 

Існуючий відвал № 2 розташований до півннічного-сходу від Петрівського кар’єру, з яким 

його зв’язує існуюча мережа технологічних доріг. Будь-яке більш віддалене місце розміщення 

відвалу потребуватиме створення нової інфраструктури, а відповідно, і зайвих витрат на її 

створення. 

Також не останню роль в виборі місця для відвалу відіграє розташування житлової 

забудови на помірному віддалені від розглянутої території, що практично нівелює ризики 

впливу планованої діяльності на здоров’я місцевих мешканців. 

Для розробки СЕО була використана наступна інформація: 

1) статистична інформація з відкритих джерел; 

2) дані моніторингу стану довкілля: 

- дані багаторічних спостережень за кліматом і мікрокліматом району Кіровоградського 

обласного гідрометеорологічного центру; 

- протоколи досліджень питомої активності мінеральної сировини, видобутої з 

Петрівського кар’єру (від ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу»);  
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- протоколи дослідження повітря на межі затвердженої СЗЗ ПРАТ«ЦГЗК»  (ТОВ  

«КОМПАНІЯ «ВЕНТЕКО»); 

- протоколи виміру шуму (від санітарно-екологічної лабораторії  ПРАТ «ЦГЗК»), 

- протоколи результатів випробувань поверхневих і підземних вод (від Дніпропетровської 

філії ДУ «Держґрунтохорона»), 

- протоколи результатів випробувань ґрунтів (від Дніпропетровської філії ДУ 

«Держґрунтохорона»); 

3) документація ПРАТ «ЦГЗК»: 

- Спеціальний дозвіл на надрокористування № 2439 від 11.04.2001 р. наданий Державною 

службою геології та надр України ПРАТ «ЦГЗК»  

- Протокол № 5210 від 10.12.2020 р. засідання колегії Державної комісії України по 

запасах корисних копалин  при Державній службі геології та надр України 

-ТЕО «Проект кінцевого контуру відвалу № 2 Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК» / 

Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 

№ 996-13-04, 2019 р.. 

- «Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами викидів на об’єкті ПРАТ «ЦГЗК». Проммайданчик № 6», виконаний 

ТОВ «Центр екології та розвитку нових технологій», м. Київ, 2020 р. 

- «Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ПРАТ «ЦГЗК» 

Проммайданчик № 6», виконані ТОВ «Центр екології та розвитку нових технологій», м. Київ, 

2020 р.; 

- «Звіт з інвентаризації джерел утворення відходів виробництва ПАТ «ЦГЗК», розробки 

нормативно допустимих та питомих показників утворення відходів (Кіровоградська область)», 

виконаний ТОВ «ЕкоАудитЕкспертиза» в 2015 р.. 

4) документація Петрівської селищної ради: 

- Лист «Про надання вихідних даних для проектування» Петрівської селищної ради № 1-

27/2117/1 від 16.07.2021 р.. 

5) документація Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 

комплексу Кіровоградської ОДА: 

- Лист «Про надання зауважень та пропозицій» № 26-01-23/2796/0.26 від 18.08.2021 р.. 

6) документація Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА: 

- Лист «Про надання зауважень та пропозицій до заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки» № 01.01/м-18/3361/0.28 від 13.08.2021 р. 

Для здійснення стратегічної оцінки використовувалися розрахункові та логічні методи 

прогнозування. 
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9 Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

 

При реалізації планованої діяльності передбачається проведення моніторингу наступних 

напрямків: 

- моніторинг за станом атмосферного повітря на межі проектованої санітарно-захисної 

зони з метою перевірки ефективності і достатності    пилопригнічуючих заходів; 

- моніторинг шумового навантаження на межі проектованої санітарно-захисної зони; 

- моніторинг потужності поглиненої дози на межі санітарно-захисної зони; 

- моніторинг поверхневих стоків, ґрунтів і ландшафтів в межах санітарно-захисної зони 

планованої діяльності (вміст забруднюючих речовин, прояви ерозійних та інших екзогенних 

процесів, просторове забруднення земель і т.д.); 

- моніторинг підземних вод в межах санітарно-захисної зони; 

- моніторинг вмісту радону в підземних джерелах водопостачання (колодязях) с. 

Олександро-Мар’ївка;  

- моніторинг за стійкістю і стабільністю бортів і відкосів відвалу; 

- контроль за станом підземних вод з використанням локальної мережі спостережувальних 

свердловин для території, що розглядається; 

- моніторинг щодо відповідності передбачуваних впливів на довкілля їх фактичним 

параметрам; це дозволить уточнити прогнозні результати оцінки впливу запланованої 

діяльності на навколишнє середовище і, відповідно до цього, скорегувати заходи по мінімізації 

або компенсації негативних наслідків. 

Показники результативності моніторингу наслідків планованої діяльності представлені в 

таблиці 9.1. 
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Таблиця 9,1 Показники результативності моніторингу наслідків планованої діяльності 

 

Сфера 

моніторингу 

планованої 

діяльності 

Показники результативності 

Атмосферне 

повітря 

Відсутність перевищень ГДК забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі на межі СЗЗ під час інструментальних підфакельних 

досліджень, а саме: 

- по діоксиду азоту, - менш ніж 0,2 мг/м3; 

- по оксиду вуглецю, - менш ніж 5,0 мг/м3; 

- по сірчистому ангідриду, - менш ніж 0,5 мг/м3; 

- по сажі, - менш ніж 0,15 мг/м3; 

- по вуглеводням насиченим С12-С19, - менш ніж 1,0 мг/м3; 

- по твердим частинкам недиференційованим за складом, - менш ніж 

0,5 мг/м3. 

Акустичний 

вплив 

Відсутність перевищень рівнів еквівалентного допустимого рівня 

звуку на межі СЗЗ під час досліджень, а саме: 

- в денний час, -  55 дБА; 

- в нічний час, - 45 дБА. 

Потужність 

поглиненої 

дози  

Відсутність перевищень рівнів радіаційного впливу на межі СЗЗ під 

час досліджень, а саме – потужність поглиненої дози в повітрі не 

повинна перевищувати 30 мкР/год в ступені  -1.  

Поверхневі 

води 

Відсутність перевищень фонових показників (див Додаток  2) 

Підземні води Відсутність перевищень фонових показників (див Додаток  3). Вміст 

радону (222Rn) – менш ніж 100 Бк/кг в ступені -1. 

Грунти Відсутність перевищень фонових показників вмісту забруднювачів 

(див. Додаток 4). 

 

Для визначення ступеня консолідації та можливих деформацій укосів на відвалі 

встановлюються спостережні станції. Результати спостережень деформацій в вертикальному і 

горизонтальному положенні порівнюють з нормативними даними, прийнятими в проекті, в разі 

значних розбіжностей процес нарощування відвалу коригується. 

Спостережні станції закладаються на відкосах сформованого ярусу, що знаходиться не  

менше ніж 1 рік в неробочому стані. Спостережна станція складається з реперів, розташованих 

на профільних лініях. Репери спостережної станції закладаються з північної, південної, західної 

та східної сторін відвалу, по профільних лініях, що перпендикулярні простиранню відкосу. 

Опорні репери повинні розташовуватися поза зоною деформацій основи відвалу. На 

кожній стороні профільної лінії повинно бути по три опорних репера, відстань між ними має 

бути не менше 15 м. На кожній бермі відвалу повинно бути закладено не менше двох реперів – 

один поблизу бровки уступу, інший – біля підошви вище розташованого уступу. Роботи зі 
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спостереження за станом стійкості відвалу виконуються маркшейдерською службою ПРАТ 

«ЦГЗК». 

Моніторинг повітряного басейну проводиться відповідно до «Типовой инструкции по 

организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях 

промышленности».  

У число обов'язково контрольованих речовин в будь-якому випадку повинні бути 

включені: ангідрид сірчистий, оксиди азоту, оксид вуглецю і пил. 

 

10 Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 

 

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться. 

 

 

11 Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію 

 

Земельна ділянка орієнтовною площею 2,6 га, що розглядається для розширення відвалу 

№ 2 Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК», знаходиться на землях Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області. 

Проектом пропонується перевести землі в межах території детального плану, які на даний 

час мають сільськогосподарське призначення (для ведення фермерського господарства) в 

територію промислового призначення (Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами ). 

Територія детального планування межує:  

- з півночі та сходу – територія відвалу № 2 ПРАТ«Центральний гірничозбагачувальний 

комбінат»;  

- з півдня та заходу – землі сільськогосподарського призначення.  

Відстань від проектованої території до житлової та громадської  забудови прилеглих 

населених пунктів:  

- зі сходу приблизно 0,8 км - с. Олександро-Мар’ївка Олександрійського району 

Кіровоградської області (415 осіб населення);  

- з північного сходу приблизно 1,5 км - с. Йосипівка Олександрійського району 

Кіровоградської області (403 осіб населення).  

Розкривні породи, що підлягають розміщенню у відвал № 2, представлені скельним та 

пухким розкривом  верхніх горизонтів Петрівського кар'єру ПРАТ «ЦГЗК». 

При підготовці проектної ділянки під розширення відвалу, передбачається   зняття з 

неї родючого шару ґрунту та складування його на ділянку існуючого складу родючого шару 

ґрунту розміщеного в південо-західній частині території відвалу. 
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Параметри планованої діяльності з розширення відвалу № 2: 

- площа земельної ділянки під розширення відвалу № 2 – 2,6 (безпосередньо                              під відвал – 

1,6 га); 

- висота розширювальної частини відвалу – 9 м; 

- кути нахилу укосів – 33- 35о; 

- місткість розкривних порід, що розміщуються в результаті розширення відвалу  – 385,14 

тис. м3. 

На проектованій ділянці розширення відвалу № 2 розміщуються наступні об’єкти: тіло 

відвалу; водоперехоплююча канава. Укладання розкривних порід, що будуть доставлятися 

автомобільним транспортом з перевантажувального пункта, здійснюється за допомогою 

бульдозерів.  

Потрапляння поверхневих вод з навколишньої території відвалу на територію відвалу 

запобігається за допомогою водоперехоплюючої канави. Таке рішення забезпечить відсікання 

потрапляння дощового стоку на площу відвалу з прилеглої території і не допустить 

неврегульованого стоку дощових вод по площі відвалу за його межі. 

Поверхневий стік розподіляється по прилеглій території с/г призначення. 

Доставка розкривних порід на відвал № 2 передбачається за рахунок залізничних шляхів з 

Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК».  

В процесі розширення на відвалі організовується перевантажувальний пункт, та 

влаштовується дорога до місця розширення. На перевантажувальному пункті екскаватором 

порода відвантажується в автосамоскиди і доставляється до місця розширення. 

Заїзд автотранспорту на розширювану частину відвалу буде проходити з північного 

заходу.  

Проектом передбачено зовнішнє освітлення розвантажувальних майданчиків відвалу 

№ 2. Живлення прожекторних щогл передбачається від пересувних трансформаторних 

підстанцій стовпових КТПС-6/0,4кВ У1, які живляться відгалуженнями повітряних ЛЕП 6кВ 

від мереж, що живлять електрообладнання відвалу № 2. 

Планована діяльність визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище. 

Розширення відвалу не визначатиме суттєвого впливу на клімат та мікроклімат району, який 

розглядається даним детальним планом. 

Вплив на повітряне середовище об’єкту планованої діяльності (розширення відвалу № 2) 

обумовлене наявністю джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

процесів відвалоутворення та зберігання розкривних порід у відвалі. На відвалі № 2 такими 

джерелами будуть: технологічний автотранспорт (автосамоскиди), бульдозери, екскаватор, а 

також пиління з поверхні відвалу, які будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин (азоту 

діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, вуглеводні граничні, пил 
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неорганічний) в атмосферне повітря. 

Розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) нарощуваної частини відвалу встановлюється 

рівним 300 м. Найближчі житлові масиви санітарно-захисною зоною не зачіпаються. 

Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в характерних точках 

на межі СЗЗ і житлових                                масивів спостерігатись не буде. 

В ході планованої діяльності основними джерелами шуму на відвалі залишаються 

бульдозери, екскаватор та кар’єрний транспорт. Рівні звуку на межі СЗЗ і в найближчих 

сельбищних зонах будуть знаходитись в допустимих межах. 

Розміщення розкривних порід Петрівського кар’єру у розширювану частину відвалу 

№ 2 не призведе до радіоактивного забруднення навколишнього середовища, враховуючи, що 

розкривні гірські породи, які розміщуються, за ефективною питомою активністю природних 

радіонуклідів можуть використовуватися в   усіх видах будівництва   (І клас згідно НРБУ-97). 

На земельній ділянці планованого розширення відвалу № 2, перед початком проведення 

робіт по влаштуванню відвалу розкривних гірських порід необхідно провести зняття родючого 

шару ґрунту (чорнозему) з метою його збереження в складі для подальшого використання з 

метою рекультивації порушених земель (або для поліпшення якості ґрунту на порушених 

угіддях). 

Планованою діяльністю щодо спорудження відвалу продовжується формування стійкої 

платоподібної позитивної форми рельєфу – відвалу максимальною висотою 55 м, площею  

біля 142 га. 

На проектній ділянці, також як і на площі існуючого відвалу № 2, формується техногенне 

геологічне тіло, що складається з розкривних гірських порід Петрівського родовища та стає 

складовою частиною всього відвалу № 2. Розкривні гірські породи, що розміщуються у відвал, 

по своєму хімічному, петрографічному та мінералогічному складу залишаються такими же, як і 

на сьогодні. 

Вплив на геологічне середовище віднесено до допустимого за умови виконання заходів: 

гідрозахисту, дотримання проектних параметрів формування відвалу, здійснення моніторингу 

за стабільністю відкосів, обов’язкового проведення робіт з рекультивації. 

До рекультивації відвалу можливо приступати після виставлення ярусів на кінцевий  

контур та повного завершення процесів деформації і осідання розкривних порід відвалу.  

Планована діяльність не матиме відчутного впливу на види рослин та тварин, що існують 

в районі планованої діяльності поряд з відвалом № 2, структура співтовариств не буде 

спрощуватися, видове розмаїття не зменшиться. Але, буде відбуватися територіально- 

просторове вилучення ділянки площею 2,6 га з прямим впливом на біоту, яка існує на цій 

території. Після рекультивації відвалу осередки мешкання місцевих видів, пристосованих до 

життя на видозмінених людиною територіях, відновляться. 
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Території з природоохоронним статусом не знаходяться на проектній території, не 

межують з нею і знаходяться на значних відстанях (більше ніж 7,0 км). 

Експлуатація планованого об’єкту та обслуговування технологічного транспорту і 

механізмів, задіяних на відвалі № 2 (бульдозерів, екскаватора, автосамоскидів), є джерелами 

утворення промислових відходів, таких як відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані 

акумуляторні батареї, відпрацьовані масла, відпрацьовані автомобільні фільтри, відпрацьовані 

шини, промаслене ганчір’я, промислові прокладки, накладки гальмівних колодок, брухт 

чорних металів, брухт кольорових металів, відпрацьований спецодяг, відпрацьоване спецвзуття. 

Обслуговування використовуваної техніки відбувається на спеціальних майданчиках та в цехах, 

які розташовані поза межами відвалу. Побутове обслуговування працівників здійснюється в 

існуючому адміністративно-побутовому корпусі. Безпосередньо на розглянутій детальним 

планом території перелічені відходи не утворюватимуться і не накопичуватимуться. 

Існуючий відвал № 2 та його розширювана частина є місцем накопичення відходів 

видобування корисної копалини Петрівського кар’єру – розкривних порід. Розкривні породи 

відносяться до відходів IV класу небезпеки і представлені в основному дресвяно-щебенистими 

породами кори вивітрювання, каолінами, суглинками, піщано-глинистими породами, глинами 

та пісками. 

Розміщення будь-яких інших видів відходів ПРАТ «ЦГЗК» на території, що 

розглядається детальним планом, в ході планованої діяльності відбуватися не буде. 

Негативний вплив на техногенне середовище не очікується. 

Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в результаті планованої 

діяльності при реалізації необхідних природоохоронних заходів не погіршаться. Прогнозована 

статистика захворюваності місцевого населення не зміниться відносно існуючої ситуації. 

З точки зору проявів кумулятивних ефектів, буде спостерігатися кумулятивний ефект 

разом з впливом інших оточуючих відвал № 2 об’єктів ПРАТ «ЦГЗК». Транскордонні наслідки 

для довкілля не передбачаються. 

При планованій діяльності передбачається реалізація необхідних природоохоронних  

заходів для запобігання, зменшення негативних наслідків, а також проведення моніторингових 

досліджень у відповідності з чинним законодавством України.



 

Рисунок 1. Карта-схема району розташування планованої діяльності з зазначенням 

санітарно-захисної зони 
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