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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: 
Планова діяльності ТОВ «Балашівський граніт» є видобування гранітів на Балашівському 

родовищі,  відповідно до спеціального дозволу на користування надрами, та виробництво щебеневої 

продукції.  

Потенційними замовниками щебеневої продукції являються  будівельні організації області, 

які використовують його на будівництво магістральних, місцевих та комунальних шляхів і 

житлового та промислового будівництва. 

Площа родовища становить 9,81 га. Річна проектна потужність кар’єру від 100,0 до 150,0 тис. 

м3 гранітів в щільному тілі на рік. Подрібнення гранітів проводиться буропідривним способом. Для 

переробки корисної копалини – граніту, на промисловому майданчику кар’єру встановлена 

пересувна технологічна лінія фірми TEREX PEGSON. 

Система розробки родовища транспортна з паралельним переміщенням фронту робіт з 

зовнішнім відвалоутворенням.  

2. Суб'єкт господарювання: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Балашівський граніт» 

Україна, 35301, Рівненська область, Рівненський район, с. Балашівка, вул. Лісна, 48 

(код ЄДРПОУ 38008598) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, 

33028,м.Рівне, вул.Толстого,20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23,e-mail: info@ecorivne.gov.ua 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля: 

Проходження процедури оцінки впливу на довкілля, передбаченої Законом України 

«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.17р. є отримання суб’єктом 

господарювання Висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 

провадження такої діяльності (ст.11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що 

видається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА. 

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 планової 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 встановлення строку, не 
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розглядаються. 

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 короновірусом 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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться:  

відповідно до пункту 2* статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у 

зв’язку з встановленням на території України (в т.ч., на території Рівненської обл.) 

карантину з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

громадське обговорення планової діяльності проводиться у формі надання письмових 

зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), громадські слухання, 

передбачені статтею 7 цього закону, проводитися не будуть. 

Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено 

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 Рівненської облдержадміністрації, 

33028,м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23, 

e-mail: info@ecorivne.gov.ua 

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 Рівненської облдержадміністрації, 

33028,м.Рівне, вул.Толстого,20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23,e-mail: info@ecorivne.gov.ua 

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. 

Повідомлення про плановану діяльність 

Відомості щодо інформування про плановану діяльність через ЗМІ 

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:  
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Балашівський граніт» 

Україна, 34640, Рівненська область, Рівненський район, с. Балашівка, вул. Лісна, 48 

e-mail: balashivsriy_granit.business_guide.com тел.(0362) 431604 

Контактна особа Гринява Сергій Миколайович 

Згідно із графіком роботи підприємства. 

2.Балашівська сільська рада, 34640, Рівненська область, Рівненський район, с. Балашівка, 

вул. Сергія Тулуба, 15;  Контактний телефон: +380 (3653)3-47-75.  

Згідно із графіком роботи установи. 
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