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________________№201812282560___________ 
 (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, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 

пропозицій громадськості до планованої діяльності. 
 

1. Планована діяльність 

Видобування корисних копалин Болтишського родовища гнейсо-гранітів, придатного для 

виробництва облицювальних виробів. 

Болтишське родовище гнейсо-граніту, придатного для виробництва облицювальних виробів 

розташоване в Криничанському районі за 150-100 м на південь від с. Болтишка.  

Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки родовища, потужність і фізико-механічні 

властивості корисної копалини і розкривних порід, технологічні особливості добування блочного 

каменю, а також досвід розробки подібних родовищ, приймається транспортна система розробки 

родовища з зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. 

Вибір раціональної системи розробки кар’єру проводиться на підставі техніко-економічного 

аналізу варіантів систем розробки і технологічних схем переробки сировини. 

Для даного родовища з майже горизонтальним заляганням пластів каменю параметри робочого 

борта кар’єра залишаються практично незмінними, а можуть змінюватись довжина фронту робіт та 

висота уступу. Дана система розробки відноситься до суцільної з постійною робочою зоною та 

винесенням відвалів за межі кар’єрного поля. 

По способу розробки дане родовище відноситься до родовищ з горизонтальними або слабо 

похилими пластами відносно фронту робіт повздовжньою та поперечною, які найефективніші при 

використанні каменерізної машини.  

Технологічна схема добувних робіт передбачає: одержання блоків в одну або дві стадії: 

- При одно стадійній схемі – відділення блоків від масиву виконується безпосередньо в забої. 

- При двох стадійній схемі – передбачається відокремлення від масиву монолітів, перевертання 

(завалку) їх на підошву уступу і розділення на блоки потрібних розмірів. 

Для умов розробки даної ділянки надр застосовуватиметься система, яка характеризується 

наступними параметрами: 

- суцільна система розробки; 

- спосіб розробки родовища – горизонтальними та слабо похиленими пластами; 

- розташування корисних копалин – горизонтальне; 

- тип заходки – перпендикулярний основній системі тріщин; 

- транспортна з зовнішнім відвалоутворенням. 

Розкривні породи на родовищі представлені ґрунтово-рослинним шаром з незначним складом 

гумусу, незначними по площі та об’єму суглинками та корою вивітрювання розповсюдженою по всій 

площі родовища. Потужність пухких розкривних порід змінюється від 0,0 м, в місцях виходу на 

поверхню кристалічних порід, до 5,0 м. Пухкі розкривні породи відносяться до ІІ групи по важкості 

екскавації згідно ЕНВ-88. Обсяг пухких розкривних порід становить 31,0 тис.м3. 

У відповідності до технічного завдання на складання проекту, розкривні роботи мають 

проводитись по 160 днів на рік в одну зміну у світлу пору доби. Обсяг всіх розкривних порід 

становитиме 31,0 тис.м3. Обсяг розкривних порід на рік становитиме в середньому 3,3 тис.м3. Розкривні 

роботи проводитимуться по одному горизонту дизельним екскаватором ROBEX 320LC-7, допоміжні 

роботи - бульдозером ДЗ – 110, перевезення розкривних порід у відвали, в межах земельного відводу 

підприємства, виконуватиметься автосамоскидами Краз – 65055-2. Гнейсо-граніти порушені 



вивітрюванням, які є скельними розкривними породами по відношенню до основної корисної копалини, 

віднесено до скельних розкривних порід. Потужність їх складає від 0,0 до 5,0м, вони розроблятимуться 

разом з основною корисною копалиною. Обсяг скельних розкривних порід становить 34,0 тис.м3.  

Пухкі розкривні породи розроблятимуться одним уступом у відповідності до календарного плану 

ведення гірничих робіт. Ґрунтово-рослинний шар розроблятиметься окремо від інших розкривних порід 

селекційно одним уступом з вивозом порід зовні.  

Відокремлення та відвантаження скельних порід проводитиметься після завалення моноліту на 

підошву видобувного уступу та пасерування його на товарні блоки проводиться одночасно з 

навантажуванням околу при добуванні блоків дизельним екскаватором ROBEX 320LC-7.  

Допоміжні роботи при виконанні розкривних робіт виконуватимуться бульдозером ДЗ–110.  

Для розробки даної кількості розкривних порід при виробничій потужності по розкривним породам 

в рік 3,3 тис.м3 необхідно кожний рік задіяти один екскаватор ROBEX 320LC-7, або фронтальний 

автонавантажувач HL780-7A або ZV115 та два автосамоскида КРАЗ-65055-02, для допоміжних робіт 

використовуватиметься бульдозер ДЗ - 110, що можливо робити без залучення додаткових машин та 

техніки.  

Параметри системи розробки 
№ 

п/п 

Найменування 

параметрів 

Один. 

вимір. 

Найменування  порід 

Пухкі розкривні 

породи 

Скельні 

розкривні 

корисна 

копалина 

1 Кількість уступів шт. 1 - 6 

2 Висота уступу м. 0-6 0,2-3,1 6 

3 Висота підуступів м - - 4,5 

4 Відмітка робочих горизонтів м +73,1  +67, +61, +55, 

+49, +43, +39 

5 Кути відкосу уступів робочого борту кар’єру град 80 90 90 

6 Кути відкосу уступів неробочого борту кар’єра град 30 75 75 

7 Кут погашення борта   град 65 

8 Ширина робочих площадок м 28 43 43 

9 Ширина запобіжних берм м 4,5 2,5 2,5 

10 Мінімальна довжина фронту робіт на уступі м 80 54 - 150 54 - 150 

 

Промислова розробка родовища передбачає: 

1. Розробку порід пухкого розкриву робити екскаватором і бульдозером з навантаженням на 

автомобільний транспорт і вивезенням на відвали розкривних порід. 

2. Розробку вивітрілих кристалічних порід (скельний розкрив) робити разом з розробкою корисної 

копалини з розділенням розкривних порід за допомогою екскаватора, бульдозера та крана з 

навантаженням порід на автомобільний транспорт і вивезенням на відвали тимчасового складування, або 

для відсипання місцевих автомобільних доріг. 

3. Розробку свіжих порід гнейсо-граніту, використовуваних для одержання товарної продукції, 

виконувати: 

- буроклиновим способом з застосуванням НРС; 

- каменерізним устаткуванням. 

Пухкі розкривні породи зніматимуться одним горизонтом екскаватором ROBEX 320LC-7 та за 

допомогою бульдозера ДЗ – 110, перевезення розкривних порід у відвали виконується автосамоскидами 

Краз-65055-02. 

Основним засобом відділення моноліту (блока) від масиву приймається – канатно-клиновий. 

Підготовка блоку до виймання, з застосуванням канатно-клинового способу, зводиться до 

створенню в блоці штучних площин виконаних канатними пилами та розділення його на блоки 

гідроклиновими установками.   

Технологія відділення моноліту (блока) від масиву складається із наступних операцій виконаних в 

три етапи. 

На першому етапі – виконується буріння вертикальних свердловин діаметром 72-100 мм. 

Горизонтальні шпури, із сторони торцевого відкосу уступу, буряться на глибину 12 м., а із сторони 

фронтального відкосу уступу, на глибину 6 м за допомогою бурової установки  ROC D3 с перфоратором 

фірми Atlas Сорсо (Швеція). 

На другому етапі проводиться підрізання підошви моноліту, фронтальної і торцевої заходки за 

допомогою алмазно-канатної машини TELEDIAM TDI-80 SUPER, фірми «PELLEGRINI», Італія. Площа 

пропилу залежить від довжини канату та вибраної системи розробки.  

На третьому етапі виконується відділення блока-заготовки торцевого відкосу уступу вздовж 

фронтальної заходки через кожні 2 м за допомогою канатних пил та буро-клинового способу. 



Здвигання та перекидання блока-заготовки здійснюється з використанням засобів малої механізації 

- гідроподушок, гідродомкратів або лебідок. 

Об’єм відділеного моноліту складає від 400 м³ при роботі з підуступу висотою 4-5 м до 600 м³ при 

роботі з уступу 6 м який встановлений технологічним регламентом. 

Розділення блока-заготовки на блоки проводиться з застосуванням буроклинового засобу та НРЗ. 

Таким чином, враховуючи прийняту систему розробки, технологію добування, а також фізико-

механічні властивості корисної копалини, приймаємо висоту уступу до 6 м, а висоту підуступу до 4,5 м. 

Вертикальний транспорт і транспортування блоків на склад здійснюється за допомогою крану КС – 

5363Д та автосамоскидами Краз-65055-02. 

При промисловій розробці родовища приймаємо наступний комплекс обладнання.  

Для проведення розкривних робіт по м’яким породам: 

- Бульдозер ДЗ – 110  – 1 шт. 

- Екскаватор гусеничний, дизельний, гідравлічний ROBEX 320LC-7  – 1шт. 

- Автосамоскиди КРАЗ-65055-02 – 2 шт. 

Для проведення видобувних робіт по корисним копалинам: 

- Каменерізна машина TELEDIAM Tdi 80 SUPER – 1 шт. з алмазним тросом по гранітам. 

- Самохідна бурова установка «Кворрі Командо 100». 

- Бурова установка вертикального та горизонтального буріння ROC D3 для буріння свердловин Ø 

100мм для заведення алмазного канату – 1 шт.  

- Установка «Слот Лайнер-550» буріння щілин 

- Ручні перфоратори TIGER Y24 або аналогічні моделі. 

- Компресори електричні М - 160; 

- Кран стріловий КС-5363 - 1 шт. 

- Фронтальний навантажувач  HL 780-7A ємкість ковша для каменя - 4,3м³ - 1 шт 

-  Фронтальний навантажувач ZV115 ємкість ковша для каменя - 6м³ - 1 шт 

- Фронтальний навантажувач BOBCAT S 220 ємкість ковша для каменя – 0,5,м³ - 1 шт. 

- Автосамоскиди КРАЗ-65055-02 – 2 шт. 

В подальшому можливе застосування більш сучасної техніки і в більшій кількості при можливому 

збільшені виробничої потужності кар’єру з видобування блоків та їхньому пасируванні на 

проммайданчику (з урахуванням технологічних проектних параметрів гірничих робіт). 

Кар’єр для видобування гнейсо-гранітів, промплощадка, відвали будуть розташуватися в межах 

земельного відводу на території Криничанського району Дніпропетровської області. 

Земельний відвід під кар’єр становить 2,52 га та під проммайданчик 0,75 га. 
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 

планованої діяльності) 

 

2. Суб’єкт господарювання  

ТОВ «Сі-Аль», Колесник В.Ф. 

Код ЄДРПОУ – 21852167 

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Собінова, 1 

+38(067)563-18-91 – Колесник В.Ф. 
 (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, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел./факс (096)512-94-24,  

e-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  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок з 

оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської ОДА та  спеціальний дозвіл на користування надрами, 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 (вказується у шапці оголошення) та 

надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що 

передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля. 



Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які 

зауваження чи 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 занесенням до протоколу громадських 

слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання 1 відбудуться 09.08.2019 о 15 годині в приміщенні Болтишського старостинського 

округу, за адресою: 52362, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Болтишка, вулиця 

Ватутіна, 40 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

Громадські слухання 2 відбудуться ___________не передбачено_______________________________ 
 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

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, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел./факс (096)512-94-24,  

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua 
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу) 

 

7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки подання 

запитань, зауважень і пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел./факс (096)512-94-24,  

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua 
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 (вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу) 

 

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення. 
 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 165 аркушах з додатками. 
 (вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

________________________________________-_____________________________________________ 
(вказати 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. 

ТОВ «Сі-Аль», приміщення знаходиться за адресою: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. 

Собінова, 1, контактна особа – Колесник В.Ф., тел. +38(067)563-18-91  

Болтишський старостинський округ, 52362, Дніпропетровська область, Криничанський район, село 

Болтишка, вулиця Ватутіна, 40, тел. 2-46-15 - приймальня. 

Дата ознайомлення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації з 22.07.2019 року. 
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа). 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 


