
Додаток 3  

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 

_____________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

201911254867 

 (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 

      Розробка Петрівського родовища гранітів, мігматитів, гнейсів в Синельниківському 

районі Дніпропетровської області. Розширення. 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

Петрівське родовище гранітів в адміністративному відношенні знаходиться на лівому  

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 
 

березі 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.  

2. Суб’єкт господарювання  

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), 
 

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

будинок 1 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця 

тел.: +38067 006 06 66,  електронна адреса: zhyzhyn@msm.ua                                             . 
 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної  
 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.097 599 76 05; 096 512 94 24 
 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Рішення (розпорядження) про затвердження проекту землеустрою щодо 

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

Кодексу України), що видається органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування та 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), що видається 

Державною службою геології та надр 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 (перші) відбудуться  
 

07  квітня 2020р. в 11-00 в клубі с. Діброва за адресою:  

52542, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Діброва, вул. Шкільна,  1 
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться              проведення не передбачено 

_______________________________________________________________________________________ 
(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 
 
 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної  
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.097 599 76 05; 096 512 94 24  
 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
 
 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної  
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,  

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.097 599 76 05; 096 512 94 24  

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 187 аркушах та додатки на 

322 аркушах 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

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 

АБК ТОВ «АФ «НОВАТОР»  за адресою: Дніпропетровська область, 

Синельниківський район, с. Діброва, вул. Шкільна, буд. 1; контактна особа – Жижин 

Руслан Валерійович, тел. +38067 006 06 66 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

Синельниківська райдержадміністрація за адресою: 52500, Дніпропетровська область, 

місто Синельникове, вулиця Богми, 3; тел.  05663 4-22-11, 05663 4-25-34 
 може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


