
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  

«АГРОФІРМА «НОВАТОР»  

 код ЄДРПОУ 33826161  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або 
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

.              52542, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Діброва, вул. 

Шкільна, будинок 1 

.       тел.: +38067 006 06 66, електронна адреса:zhyzhyn@msm.ua 
(місцезнаходження 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. 

Розробка Петрівського родовища гранітів, мігматитів, гнейсів в Синельниківвському 

районі Дніпропетровської області. Розширення . 

Петрівське родовище гранітів в адміністративному відношенні знаходиться на 

лівому березу р. Дніпро за 0,6+ км на північ від околиці с. Діброва в Синельниківському 

районі Дніпропетровської області. 

 ТОВ «АФ «НОВАТОР» веде розробку Петрівського родовища гранітів, 

мігматитів, гнейсів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового  

згідно спеціального дозволу на користування надрами , реєстраційний номер №4315 від 

01.08.2007, накази Державної служби геології та надр України №175 (внесення змін) від 

29.05.2019 та №177 (продовження строку дії) від 29.05.2019.  

Родовище розробляється відкритим способом, підготовка корисної копалини 

проводиться з застосуванням буро-вибухових робіт, транспортування  на переробку на 

дробильно-сортувальний завод проводиться з використанням автомобільного транспорту. 

Корисна копалина Петрівського родовища гранітів, мігматитів та гнейсів 

відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для будівельних 

матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови» для виробництва щебеню марок 

600-1400, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-241-2010 «Будівельні матеріали. Камінь 



бутовий. Технічні умови» для виробництва каменю бутового марок 600-1400. На 

теперішній час площа кар’єрного поля складає 6,2 га. 

Для подальшої експлуатації Петрівського родовища гранітів, мігматитів та гнейсів 

при дотриманні сталої продуктивності кар’єру передбачається додаткове відведення 

земельних ділянок з північної та північно-східної сторін від кар’єру, забезпечення зміни 

цільового призначення затребуваних земель з метою видобутку корисних копалин на їх 

площі. Загальна площа родовища при розширенні існуючого проектного простору 

Петрівського кар’єру (з урахуванням Північно-Східної ділянки) становитиме 9,3 га. 

Повторна геолого-економічна оцінка запасів кристалічних порід (гранітів, 

мігматитів та гнейсів) у тому числі попередня оцінка Північно-Східної ділянки родовища 

проведена ТОВ «Гірничий Геолого-Технологічний Центр». Затверджені запаси корисної 

копалини згідно протоколу  ДКЗ України від 18.10.2019 станом на 01.01.2019 складають: 

загальні (категорії А+С1) – 2767,1 тис. м3, в тому числі за категорією А – 1374,1 тис. м3, за 

категорією С1 – 1393 тис. м3.  

Технічна альтернатива 1. 

Для умов Петрівського родовища прийнята транспортна система розробки 

родовища відкритим способом: 

- по способу переміщення розкривних порід – транспортна; 

- по навантаженню розкривних порід – гідравлічний екскаватор Hyundai Robex 

500LC-7; 

- по переміщенню розкривних порід – автосамоскид КрАЗ-65055; 

- відвалоутворення – зовнішнє, частково – внутрішнє; 

- по напрямку розвитку робочої зони кар’єра – заглиблювальна (поступове 

заглиблення на глибину); 

- по розташуванню фронту робіт в плані – поперечна; 

- по напрямку розміщення фронту робіт – однобортова з паралельним 

переміщенням; 

- по добуванню (навантаженню гірничої маси) – гідравлічний екскаватор Hyundai 

Robex 500LC-7 і автосамоскиди;  

- по дробленню та обробленню негабариту породи – з використанням гідро 

молоту KWANGLIM SG 5000S; 

- переробка гірничої маси  - шляхом доставки автотранспортом на існуючий 

дробильно-сортувальний завод, розташований за межами кар’єрного поля на 

відстані 1000 м від забою.  

Технічна альтернатива 2.  

В якості технічної альтернативи можливо прийняти без транспортну систему 

розробки: 

- по способу переміщення розкривних порід – безтранспортна; 

- по навантаженню розкривних порід – екскаватор - драглайн; 

- по переміщенню розкривних порід – конвеєром; 

- відвалоутворення – зовнішнє; 

- по напрямку розвитку робочої зони кар’єра – заглиблювальна; 

- по розташуванню фронту робіт в плані – поперечна; 

- по добуванню (навантаженню гірничої маси) – фронтальним навантажувачем в 

приймальний бункер дробильно-сортувальної установки;  

- по дробленню та обробленню негабариту породи – методом шпурових зарядів; 

- переробка гірничої маси  - на пересувній дробильно-сортувальній установці. 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Місце провадження планованої діяльності ТОВ «АФ «НОВАТОР» –  земельна 

ділянка площею 15,5885 га, що надана в оренду строком на 25 років для промислових 

цілей (розробка Петрівського родовища гранітів), відповідно договору оренди з 

Синельниківською районною державною адміністрацією від 20.10.2009 № 040913101742. 

В межах земельної ділянки розміщено кар’єр (площею 6,2 га) з видобування гранітів, 



мігматитів, гнейсів (в межах гірничого відводу згідно акту Держгірпромнагляду України 

№ 3504 від 21.08.2019 на площу 6,28 га) та дробильно-сортувальний завод – за межами 

гірничого відводу. 

Розширення кар’єру передбачається за рахунок додаткового залучення земельної 

ділянки площею 4,6495 га (для ведення особистого селянського господарства), що 

знаходиться у власності ТОВ «АФ «НОВАТОР» на підставі договору купівлі-продажу 

земельної ділянки 8308 від 31.07.2019 року. Зазначена земельна ділянка підлягає зміні 

цільового призначення земель з метою видобутку корисних копалин.    

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Не розглядається в зв’язку з наявними договором оренди землі, договором на право 

власності земельної ділянки,  спеціальним дозволом на користування надрами , 

реєстраційний номер №4315 від 01.08.2007, повторною геолого-економічною переоцінкою 

запасів кристалічних порід (гранітів, мігматитів та гнейсів) у тому числі попередня оцінка 

Північно-Східної ділянки родовища проведена ТОВ «Гірничий Геолого-Технологічний 

Центр». 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається 

збільшенням податкових відрахувань до місцевого бюджету (в тому числі рентної плати 

за користування надрами) і поліпшенням загальної соціально-економічної ситуації в 

районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та 

працівників; стимулюванням розвитку місцевого промислового виробництва.  

Реалізація проектних рішень по запропонованій системі та використання 

технологічного транспорту і обладнання дозволить забезпечити дотримання екологічних 

та санітарно-гігієнічних нормативів. 
 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Загальна площа родовища при розширенні існуючого проектного простору 

Петрівського кар’єру (з урахуванням Північно-Східної ділянки) становитиме 9,3 га, з них 

6,2 га – існуючий кар’єр, а 3,1 га – Північно-Східна ділянка, що розташована на земельній 

ділянці загальною площею 4,6495 га, що знаходиться у власності ТОВ «АФ «НОВАТОР» 

(для ведення особистого селянського господарства) на підставі договору купівлі-продажу 

земельної ділянки 8308 від 31.07.2019 року та підлягає зміні цільового призначення 

земель з метою видобутку корисних копалин; 

Річна продуктивність кар’єру – 500,0 тис. м3; 

Затверджені запаси корисної копалини - загальні (категорії А+С1) – 2767,1 тис. м3, 

в тому числі за категорією А – 1374,1 тис. м3, за категорією С1 – 1393 тис. м3; 

Промислові запаси, що передбачаються до видобутку – 2723,0 тис. м3; 

Обсяг розкривних порід – 451, 293 тис. м3, в тому числі Північно-Східна ділянка – 

416,409 тис. м3; 

Режим роботи кар’єру: розкривні роботи – сезонний , 140 робочих днів на рік, 1 

зміна на добу, тривалість зміни 8 годин; видобувні роботи – цілорічний, 260 робочих днів 

на рік, 2 зміни на добу, тривалість кожної зміни 8 годин. 

 

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

- дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної, або обґрунтовано 

встановленої СЗЗ; 

- атмосферне повітря – недопущення перевищень значень ГДК забруднюючих 

речовин на межі СЗЗ; дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; 

- дотримання нормативних рівнів шуму на межі жилової забудови згідно вимог 

ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

- водні ресурси – дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; 



- ґрунти – дотримання вимог щодо охорони родючого шару ґрунту згідно Закону 

України «Про охорону земель»; 

- поводження з відходами – організація місць тимчасового зберігання та передача 

всіх видів утворених відходів спеціалізованим підприємствам відповідно до 

Закону України «Про відходи». 

щодо технічної альтернативи 2 
Те ж, що за технічною альтернативою 1.  

щодо територіальної альтернативи 1 
- дотримання обґрунтованого розміру СЗЗ згідно з «Державними санітарними 

правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96р. № 173» із змінами, внесеними 

згідно з Наказами МОЗ № 362 від 02.07.2007, № 653 від 31.08.2009, № 952 від 18.05.2018; 

погоджених та відведених меж планованої території; 

- зміну цільового призначення земельної ділянки виконати у відповідності до вимог 

Земельного Кодексу України; 

- дотримуватись умов встановлених в проекті «Водоохоронна зона та прибережна 

захисна смуга р. Дніпро  в районі кар’єра «Петрівський», с. Діброва, Синельниківського 

району Дніпропетровської області 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається . 
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 
еколого-інженерну підготовку і захист території виконати у необхідному обсязі, що 

забезпечить зменшення впливу на довкілля, а саме: водовідведення з кар’єру, складування 

розкривних порід у зовнішні та частково внутрішні відвали, організація під’їзних та 

внутрішньокар’єрних  доріг. З метою забезпечення захисту вибоїв кар’єра від води і 

зниження впливу припливу її від річки, при розробці родовища залишається цілик з боку 

Дніпра .   

щодо технічної альтернативи 2 
Те ж, що за технічною альтернативою 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 
еколого-інженерну підготовку і захист території виконати у необхідному обсязі 

згідно чинного законодавства в межах ділянок Петрівського родовища. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1  
атмосферне повітря: - викиди забруднюючих речовин при проведенні розкривних та 

видобувних робіт, роботі двигунів автотранспортних засобів, проведенні 

навантажувально-розвантажувальних робіт при здуванні пилу з відвалів кар’єру; 

можливий вплив - забруднення атмосферного повітря внаслідок викиду забруднюючих 

речовин (тверді суспендовані частинки, двоокис азоту, оксид вуглецю, ангідрид 

сірчистий, сажа, вуглеводні граничні, парникові гази та ін.); 

водне середовище, джерела впливу: - водопостачання підприємства здійснюється 

підземною водою з існуючої власної свердловини, поверхневою водою з р. Дніпро і 

кар’єрною водою, поверхнева вода та кар’єрна вода  використовується для технічних 

цілей: на полив під’їзних доріг, на пилоподавлення при бурінні, для зволоження гірської 

маси, на гідрозабивку при проведенні масових вибухів; підземна вода використовується 

на санітарно-побутові потреби, на питні потреби використовується привозна вода. Скид 

господарсько-побутових стічних вод на існуючі очисні споруди «Біолайн-40», очищення 

зливових і талих вод – на існуючих очисних спорудах поверхневого стоку; скиди стічних 



вод в поверхневі водойми відсутні; 

ґрунти, джерела впливу: - зміна цільового призначення сільськогосподарських 

земель під кар’єр для видобування корисних копалин; зняття родючого шару ґрунту, 

втрата ґрунтами родючості  й порушення властивостей ґрунтового покриву; передбачена 

рекультивація порушених земель; 

геологічне середовище – порушення земної поверхні на загальній площі 9,3 га,  з них 

Північно-Східна ділянка родовища – 3,1 га; 

соціальне середовище, джерела впливу: - технологічне обладнання, транспорт, 

можливий вплив – забруднення атмосферного повітря населених місць, шумовий вплив;  

рослинний і тваринний світ – стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі 

діяльності, істотним чином не зміниться; заповідні об’єкти в зоні планованої діяльності 

відсутні; 

клімат і мікроклімат: джерела впливу відсутні;  

навколишнє техногенне середовище – порушення експлуатаційної надійності 

довколишніх техногенних об’єктів не передбачається. 

щодо технічної альтернативи 2  
Та ж, що за технічною альтернативою 1.  

щодо територіальної альтернативи 1  
зміна цільового призначення додатково залученої земельної ділянки площею 

4,6495 га, що знаходиться у власності ТОВ «Агрофірма «Новатор» на підставі договору 

купівлі-продажу земельної ділянки 8308 від 31.07.2019 року (для ведення особистого 

селянського господарства) для  видобутку корисних копалин.    

 щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається. 

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”) 
Планована діяльність об'єкту належить до другої категорії видів планованої 

діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 

впливу на довкілля, а саме: зміна цільового призначення земель сільськогосподарського 

призначення(якщо нове призначення відноситься хоча б до одного  виду діяльності, 

зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) – абзац 3 пункту 2 частини 3 статті 3 

Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", видобування корисних копалин, крім 

корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи 

землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим 

використанням; перероблення корисних копалин – абзаци 1, 2 пункту 3 частини 3,  статті 

3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".  
 

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) 
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис 

основних характеристик планованої діяльності; 

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля; 

- інформація про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі; 

- інформація про метеорологічні та кліматичні характеристики в місці здійснення 

планованої діяльності; 



- інформація про наявність об’єктів історико-культурної спадщини; 

- опис впливу планованої діяльності на довкілля; 

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля. 
 

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; 

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. 

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 

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 планованої діяльності буде  

Рішення (розпорядження) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення, (ст. 20 Земельного 

Кодексу України); 

Спеціальний дозвіл на користування надрами Петрівського родовища, в тому 

числі Північно-Східної ділянки, (ст. 16 Кодексу України про надра, Постанова Кабінету 

Міністрів України від 30.05.2011 №615);___________________________________________ 

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11, 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видаються  що видається органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування і Державною службою геології та надр України___________________ 
(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: 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 49000, м. Дніпро, пр.. 

Олександра Поля, 1, тел. (056) 742-89-80, 742-88-59, e-mail: info@adm.dp.gov.ua 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, вул. 

Лабораторна, 69, Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua   

097 599 76 05; 096 512 94 24 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  

контактна особа) 


