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Додаток 2 

до Порядку передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля 

_____________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом 
господарювання) 
_____________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, для паперової версії 
зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Виробничо-комерційне підприємство «Гранум» 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 

Код  ЄДРПОУ 37861519 
батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у 

паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Юридична адреса: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Токівське, 

вул. Шосейна, 1б, тел.: (067) 120-25-25. 
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 
Планована діяльність, її характеристика. 

ТОВ «ВКП «Гранум» – діюче підприємство, що спеціалізується на видобуванні 

незміненого граніту для виробництва блоків та облицювальних виробів з них. 

Видобуток корисної копалини (граніт) на земельній ділянці площею 7,5 га Токівського 

родовища гранітів, південно-західна частина ділянки «Водопад», розташованого на землях 

Грушівської сільської територіальної громади, Криворізького (Апостолівського – до 

17.07.2020 року) району Дніпропетровської області, здійснюється ТОВ «ВКП «Гранум» на 

підставі спецдозволу на користування надрами за № 5894 від 30.12.2013 р. 

Фізико-механічні якості гранітів відповідають вимогам ДСТУ Б ЕN 1467:2007 

«Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги» та ДСТУ Б В.2.7241:2010 «Будівельні 

матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови». 
За рівнем природної радіоактивності корисна копалина Південно-західної частини 

ділянки «Водопад» Токівського родовища гранітів відноситься до ІІ класу застосування, 

тобто може використовуватись для об’єктів промислового, господарчого і дорожнього 

призначення, де перебування людей складає менш як 1700 годин на рік. 

Відходи під час видобування блоків і виготовлення облицювальних виробів відповідають 

вимогам відповідних стандартів та можуть використовуватись для виробництва бутового 

каменю. 

Зважаючи на гірничо-геологічні умови залягання корисної копалини та тип масиву, 

застосовується заглиблювальна однобортна транспортна система розробки з паралельним 
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просування фронту робіт та зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. 

Напрямок гірничих робіт відбувається з півдня на північ. 
Родовище розробляється кар’єром з одним розкривним уступом від 0,1 до 10,3 м (у 

середньому 1,94 м) та трьома добувними уступами заввишки від 4 до 6 м. 
Відпрацювання блочного каменю виконується до відмітки +35 м. 

 

Технічна альтернатива 1. 

Враховуючи фізико-механічні властивості розкривних порід, їхня розробка здійснюється 
фронтальним навантажувачем Caterpillar 980G з завантаженням у автосамоскид БілАЗ 7522, 
в/п 30,0 т для перевезення їх у відвал (склад скельних відходів). Для переміщення 

розкривних порід і формування буртів за незначної потужності розкривного уступу та для 
зачистки покрівлі корисної копалини застосовується бульдозер Т-170. 

Технологічна схема добувних робіт передбачає одержання товарних блоків в одну 
стадію – відділення блоків від масиву виконується безпосередньо в забої або в дві стадії, 

та передбачає відокремлення від масиву монолітів, перекидання їх на підошву уступу і 
розділення на блоки потрібних розмірів. 

Відокремлення моноліту від масиву проводиться безвибуховими методами: машиною 

для канатного різання каменю МКС-75, гідроклиновою установкою «Дарда» та методом 
невибухових руйнівних речовин (НРР). Буріння шпурів здійснюється буровою установкою 

«Коммандо – 100» або ручними перфораторами ПП63В2. 
Вертикальний транспорт блоків виконується автокраном вантажопідйомністю 25 т, 

перевезення блоків на склад і відходів на переробку – автосамоскидом БілАЗ 7522, та 

фронтальним навантажувачем Caterpillar 980G. 
Забезпечення робіт стисненим повітрям здійснюється від компресора ПР-10. 

Пилопригнічення та зрошування кар’єрних доріг і території кар’єру здійснюється 
поливозрошувальною установкою на базі шасі КрАЗ-65053. 
 

Технічна альтернатива 2. 

В якості технічної альтернативи 2 запропонований варіант відокремлення моноліту 
від масиву буровибуховим методом, з використанням вибухової речовини (димний порох). 
Димний порох розміщується або насипом, або у поліетиленових рукавах діаметром 30 мм. 

Шпурові заряди ініціюють за допомогою детонуючого шнуру та електродетонаторів. 
Розрахункова питома витрата димного пороху на відокремлювання та відсування 

блоку від масиву складає 0,3 кг/м3. Питома витрата детонуючого шнуру – 1,0 м.п./м3, 
питома витрата електродетонаторів – 0,12 од./м3. 

Дана технологія не прийнята. 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
ТОВ «ВКП «Гранум» має спеціальний дозвіл на користування надрами за № 5894 

від 30.12.2013 р., з метою видобування незміненого граніту для виробництва блоків та 

облицювальних виробів із них, відходи від видобування блоків та виготовлення 
облицювальних виробів придатні для виробництва бутового каменю та брущатки, строком 
дії до 23.09.2033 року. 
 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Місце провадження планованої діяльності за територіальною альтернативою 1 

зумовлено місцем розташування Токівського родовища гранітів, південно-західна частина 

ділянки «Водопад», та обмежене наявністю розвіданих запасів корисної копалини. 
Земельна ділянка площею 7,5 га (площа згідно з спеціальним дозволом на користування 

надрами), розташована на землях Грушівської сільської ради, за 2,5 км на північний 
захід від села Токівське, Криворізького (Апостолівського – до 17.07.2020 року) району 
Дніпропетровської області. Користування зазначеною ділянкою (кадастровий номер 

1220389300:01:002:0053) здійснюється згідно з умовами договору оренди земельної ділянки 
від 30.12.2015, код земель згідно КВЦПЗ – 11.01, цільове призначення – для розміщення та 
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експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами. Додатково підприємством укладений договір оренди 
земельної ділянки площею 4,23 га (кадастровий номер 1220389300:01:002:0052) від 

30.12.2015, код земель згідно КВЦПЗ – 11.02, цільове призначення – для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 
З автошляхами місцевого значення ділянка провадження планованої діяльності 

сполучена дорогами з ґрунтовим покриттям. 

Відстань до найближчої житлової забудови (село Червоний Ток, Грушівської сільської 

ради) від Токівського родовища гранітів, південно-західна частина ділянки «Водопад», 

становить 1,66 км. 
 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива – не розглядається. Провадження планованої діяльності 

передбачається у межах існуючого земельного відводу. Відведення додаткових земельних 

ділянок не передбачається. 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний характер. Найбільш важливими 

із соціально-економічних факторів є: забезпечення робочих місць на підприємстві, що 

сприятимете покращанню зайнятості місцевого населення; можливість поповнення 

місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), а також 

забезпечення сировиною каменеоброблювальних підприємств та промисловості будівельними 

матеріалами. 

Скарг від громадян та громадськості в період розробки Токівського родовища 

гранітів, південно-західна частина ділянки «Водопад», не фіксувалося. 

В цілому, вплив планованої діяльності об’єкта на соціальне середовище можна 

оцінити як позитивний. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами за № 5894 від 30.12.2013 

р., станом на 01.01.2013 р., балансові запаси складають за категорією С1 – 884,997 тис. м3 

(А та В категорії були переведені у категорію С1 згідно з пунктом 3.2.2 протоколу № 421 

від 27.03.1997 р.). Станом на 01.01.2020 року балансові запаси корисної копалини 

складають за категорією С1 – 880,953 тис. м3. 

Підрахунок запасів та об’єми розкривних порід вирахувані як доданок середньої 

потужності фігури на площу фігури. Площа блоку – 7,5 га. 

Річні показники роботи південно-західної частини ділянки «Водопад»: 

1) Видобуток – 9500 м3, у т.ч. об’єм виробництва блоків – 3600 м3, гранітний скол – 

5900 м3. Вихід блоків складає 38%. 

2) Експлуатаційні втрати – 139,65 м3. 

3) Об’єм розкриву – 1632 м3 (поточний коефіцієнт розкриву складає 0,17 м3/м3). 

Режим роботи підприємства цілорічний за п’ятиденного робочого тижня в одну 

8 годинну робочу зміну. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно з чинним 

законодавством України: 

- використання земельної ділянки тільки в межах цільового призначення (11.01) з 

дотриманням вимог Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та 

інших нормативно-правових актів; 
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- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати 

гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони об’єкта планованої 
діяльності. Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених 

пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. 
№ 173, для ІІ класу підприємств, санітарно-захисна зона становить 500 м; 

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативні значення; 
- дотримання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони 

надр, водного середовища, тощо; 

- захист земель від ерозії, підтоплення, заболочування, забруднення відходами 
виробництва; 

- рекультивація земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані 
ґрунтів і материнських порід унаслідок проведення гірничодобувних робіт; 

- здійснення постійного контролю технічного стану кар’єрної техніки та обладнання. 
- збереження (складування) ґрунтово-рослинного шару з дотриманням технології 

збереження родючості. 
 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. Крім того: 
- застосування сертифікованих вибухових речовин; 

- виконання вибухових робіт підрядною організацією, що має відповідну ліцензію; 
- виконання вимог НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки під час поводження з 

вибуховими матеріалами промислового призначення»; 

- дотримання розрахункової відстані, що є небезпечною для людей за розкиданням 
окремих шматків породи під час вибуху. 
 

щодо територіальної альтернативи 1 

- відпрацювання запасів корисної копалини по площі і на глибину затверджених 
запасів родовища; 

- дотримання розмірів санітарно-захисної зони об’єкта. 
 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається. Провадження планованої діяльності передбачається у межах існуючого 
земельного відводу. Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається. 
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 
- зняття ґрунтово-рослинного шару з переміщенням і складуванням у бурти, для 

подальшої рекультивації порушених площ; 
- підтримка існуючих та улаштування нових доріг для транспортування гірничої маси; 
- виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих 

природних явищ (зсувів, ерозії, змивів тощо) із урахуванням результатів інженерно-
геологічних вишукувань. 

Після повного відпрацювання запасів родовища передбачається гірничо-технічна 
рекультивація та відновлення земель, порушених гірничими роботами. 
 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 
 

щодо територіальної альтернативи 1 

- облаштування захисного валу (насипу) по периметру кар’єру з порід розкриву для 
запобігання заболочування прилеглої території. 
 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається. Провадження планованої діяльності передбачається у межах існуючого 
земельного відводу. Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається. 
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8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 
- клімат і мікроклімат – не передбачається; 

- атмосферне повітря: викиди від кар’єрної техніки та обладнання, пилоутворення 

під час розкривних та видобувних робіт, шумовий вплив від роботи машин та механізмів; 

- водне середовище: господарсько-питне водопостачання майданчика здійснюється 

привозною водою питної якості. Враховуючи гідрогеологічні умови родовища обводнення 

кар’єру відбувається тільки внаслідок атмосферних опадів, яка повністю використовується у 

технологічному процесі та для зрошування кар’єрних доріг і території кар’єру. Скиди 

стічних вод у поверхневі водні об’єкти та підземні водоносні горизонти – відсутні; 

- ґрунти та земельні ресурси: зняття ґрунтово-рослинного шару на площі земельної 

ділянки 7,5 га, відведеної для видобувних робіт, з переміщенням у бурти для подальшої 

рекультивації земель порушених гірничими роботами; 

- геологічне середовище – зміна природного стану геологічного середовища 

внаслідок вилучення корисної копалини і розкривних порід з надр, у межах земельного 

відводу (відпрацювання запасів корисної копалини передбачається в межах затверджених 

запасів по площі і на глибину); 

- рослинний та тваринний світ – зміна існуючого стану біологічних та екологічних 

систем на площі проведення видобувних робіт. Джерела підвищеного шуму можуть 

спричинити незначний вплив (фактори тривоги) у тварин. 

- заповідні об’єкти – на площі родовища території та об’єкти ПЗФ відсутні; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): збереження робочих місць, 

надходження коштів у місцевий та державний бюджет; 

- навколишнє техногенне середовище – за умови дотримання технології розробки та 

необхідних заходів безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства; 

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: об’єкти архітектурної, 

археологічної та культурної спадщини на площі родовища не обліковуються. 
 

щодо технічної альтернативи 2 

- клімат і мікроклімат – не передбачається; 

- атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин під час здійснення вибухів у 

кар’єрі, викиди від кар’єрної техніки та обладнання, пилоутворення під час розкривних та 

видобувних робіт, шумовий вплив під час здійснення вибухів, а також від роботи машин та 

механізмів; 

- водне середовище: господарсько-питне водопостачання майданчика здійснюється 

привозною водою питної якості. Враховуючи гідрогеологічні умови родовища обводнення 

кар’єру відбувається тільки внаслідок атмосферних опадів, яка повністю використовується у 

технологічному процесі та для зрошування кар’єрних доріг і території кар’єру. Скиди 

стічних вод у поверхневі водні об’єкти та підземні водоносні горизонти – відсутні; 

- ґрунти та земельні ресурси: зняття ґрунтово-рослинного шару на площі земельної 

ділянки 7,5 га, відведеної для видобувних робіт, з переміщенням у бурти для подальшої 

рекультивації земель порушених гірничими роботами; 

- геологічне середовище – зміна природного стану геологічного середовища 

внаслідок вилучення корисної копалини і розкривних порід з надр, у межах земельного 

відводу (відпрацювання запасів корисної копалини передбачається в межах затверджених 

запасів по площі і на глибину); 

- рослинний та тваринний світ – зміна існуючого стану біологічних та екологічних 

систем на площі проведення видобувних робіт. Джерела підвищеного шуму можуть 

спричинити незначний вплив (фактори тривоги) у тварин. 

- заповідні об’єкти – на площі родовища території та об’єкти ПЗФ відсутні; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): збереження робочих місць, 

надходження коштів у місцевий та державний бюджет; 
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- навколишнє техногенне середовище – за умови дотримання технології розробки та 

необхідних заходів безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства; 

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: об’єкти архітектурної, 

археологічної та культурної спадщини на площі родовища не обліковуються. 
 

щодо територіальної альтернативи 1 

Планована діяльність передбачає санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та 

територіальні обмеження згідно з чинним законодавством України. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається. Провадження планованої діяльності передбачається у межах існуючого 

земельного відводу. Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається. 
 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 

на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля») 

Здійснювана та планова діяльність ТОВ «ВКП «Гранум» належить до другої категорії 

видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 

підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: пункт 3, частина 3, стаття 3 Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля” – видобувна промисловість: видобування корисних 

копалин. 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 

тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з ОВД відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести оцінку 

впливу планованої діяльності на повітря, ґрунт та геологічне середовище, поверхневі та 

ґрунтові води, культурну спадщину, флору та фауну району. Також передбачається 

розробка заходів зі зниження негативних впливів та рекомендацій щодо програми 

моніторингу. 

Подання запитів до: 

- Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА про величини 

фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; 

- Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА про наявність 

(відсутність) у районі розташування здійснюваної діяльності: природно-заповідних об’єктів, 

зарезервованих земель для природно-заповідних об’єктів та екологічних мереж; 

- Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області про водні об’єкти, 

що знаходяться у районі розташування здійснюваної діяльності, розмір їхніх прибережних 

захисних смуг та встановлені на даний час зони з обмеженням діяльності. 

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
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- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 

від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 

також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 

звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 

початок громадського обговорення. 

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

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 

його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 

проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що 

зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля. 

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 

веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому 

органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 

планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 

процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 

господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 

зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 

довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 

відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
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обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 

оцінки впливу на довкілля. 

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної діяльності буде: 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 

поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, 

тел.: (096) 512-94-24, (0562) 46-41-61 

е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 


