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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Ціль планованої діяльності - рекультивація пошкоджених земель шахтоуправління з
підземного видобутку руди (на правах шахт) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Код згідно ЄДРПОУ 24432974.
Місцезнаходження юридичної особи: 50095, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі), буд. 1
Контактний номер телефону: (056) 499-16-23
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця,
ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35,
тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-31-40
e-mail: gladun@menr.gov.ua.
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки
впливу на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля України..
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
- Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої
планованої діяльності, що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що
передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Громадські слухання відбудуться
18.06.2020 року о 10 годині 00 хвилин, у приміщені залу академії (будівля науковотехнічної бібліотеки, будівля профспілки ПМГУ) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за
адресою: 50095, Дніпропетровської обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе
(Криворіжсталі), буд. 1
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35.
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки
впливу на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35.
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки
впливу на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Рекультивація пошкоджених
земель шахтоуправління з підземного видобутку руди (на правах шахт) ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг».

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в приміщенні науково-технічної бібліотеки ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» (будівля профспілки ПМГУ), за адресою: вул. Орджонікідзе
(Криворіжсталі), 1, м. Кривий Ріг.
Контактна особа: Руднєва Людмила Дмитрівна, контактний телефон: (056) 499-16-80
електронна адреса: lyudmila.rudneva@arcelormittal.com
Офіційний сайт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» / корпоративна відповідальність /
екологія /оцінка впливу на довкілля: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=430
Дата, з якої громадськість може ознайомитись з документами – 20.05.2020 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

