
_____________________________________________                         

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) 

_______________20199194536__________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планової 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, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування 

зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

Планована діяльність передбачає промислову розробку Південної частини ділянки «Водопад» 

Токівського родовища граніту, придатного для отримання блочної продукції з декоративного каменю. 

Планована ділянка раніше не розроблялася. 

Південна частина ділянки «Водопад»  Токівського родовища гранітів знаходиться на території  

Апостолівського району Дніпропетровської області на відстані 1,5 км на північний схід від с. Токівське. 

Запаси Південної частини ділянки «Водопад» Токівського родовища гранітів апробовані 

Протоколом ДКЗ України № 4861 від 16.08.2019 р. Балансові запаси основної корисної копалини -748 тис.  

м3, спільнозалягаючої - 26 тис. м3. Мінімальний промисловий вихід блоків – 31,9%. 

Площа розвіданих запасів Південної частини ділянки «Водопад» - 4,35 га.  

Середньорічна виробнича  потужність видобутку 16261 м3 гірничої маси, в тому числі 6,0 тис. м3 

блоків.  

Режим роботи кар’єру сезонний - 260 днів на рік при п’ятиденному робочому тижні в одну 8 

годинну робочу зміну. Розрахунковий  термін  служби  кар’єру  складає 46 років.  

Середня глибина кар’єру на кінець відпрацювання - 30,0 м. Потужність пухких розкривних порід 

в середньому – 1,3 м, скельних в середньому – 1,0 м. Потужність гранітів незмінених в середньому складає 

47,8 м, потужність гранітів порушених вивітрюванням складає в середньому 1,3 м.  

Після закінчення видобування корисних копалин передбачається рекультивація земель. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, 

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

 

2. Суб’єкт господарювання  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Токівський гранкар’єр» зареєстроване 

за адресою: Україна,  04050, м. Київ, вул. Дегтярівська 9, контактний  телефон +38 (097) 696-08-76, e-mail: 

uagbuhgalter2018@gmail.com, директор Соловйов Кирило Олександрович. 

 (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 

Департамент 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, адреса, телефон та контактна особа) 

 

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

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природніх 

ресурсів Дніпропетровської ОДА згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 

mailto:uagbuhgalter2018@gmail.com


Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр 

України, на підставі Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615. 

 (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 заголовку 

оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку про оцінку 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 27.03.2020 р. об 12-00 в адмінприміщені Грушівської 

сільської ради за адресою: с.Грушівка, вул. О.Довженка, 16 Апостолівського району 

Дніпропетровської області, контактна особа - староста М.В. Бойко, тел.: (05656) 5-77-70. 

                    (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) - проведення не заплановане. 

 

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

доступної інформації щодо планованої діяльності 

Департамент 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.                                                                                                                                              

(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу) 

 

7. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки надання зауважень і 

пропозицій 

Департамент 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. 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та 

контактну особу) 

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 314 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, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 

громадськість може ознайомитися з ними. 

Грушівська сільська рада за адресою: с.Грушівка, вул. О.Довженка, 16 Апостолівського району 

Дніпропетровської області., з 05.03.2020 року, контактна особа - староста М.В. Бойко, тел.: (05656) 5-77-

70. 

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа). 
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