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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
Планована діяльність полягає у видобуванні габроноритів на Східній ділянці
Сліпчицького родовища габроноритів Черняхівського району Житомирської області.
Східна ділянка Сліпчицького родовища габроноритів розташована на відстані близько
700 м на південний захід від південної околиці с. Сліпчиці Черняхівського району
Житомирської області, на правому березі р. Бистріївка (басейн р. Дніпро). Розробку
габроноритів планується в межах ділянки надр площею 8,29 га. Загальна потреба у відведенні
земельної ділянки під розміщення гірничого підприємства становить 13,04 га.
Основною корисною копалиною є незмінені вивітрюванням габронорити
коростенського комплексу середнього протерозою, придатні для видобутку блоків.
Потужність незмінених вивітрюванням габроноритів у межах підрахунку запасів до горизонту
з абсолютною відміткою +178,0 м змінюється в межах від 5,3 до 21,6 м (середня 16,2 м).
Підраховані балансові запаси незміненого вивітрюванням габронориту станом на 01.09.2018 р.
становлять 771,2 тис. м3.
До спільнозалягаючої корисної копалини віднесені габронорити порушені
вивітрюванням придатні для одержання будівельного щебеню, які характеризуються
потужністю до 7,5 м (середня 1,6 м). Підраховані балансові запаси незміненого вивітрюванням
габронориту станом на 01.09.2018 р. становлять 86,5 тис. м3.
Розкривними породами ділянки є грунтово-рослинний шар потужністю від 0,1 до 0,4 м
(середня 0,2 м), суглинки та супіски потужністю від 3,1 до 10,8 м (середня 6,2 м), вивітрилий
габронорит потужністю до 3,2 м (середня 0,9 м). Загальна середня потужність розкривних
порід складає 7,4 м. Обсяг розкривних порід 553 тис. м3, у тому числі грунтово-рослинного
шару – 16,5 тис. м3.
Забезпеченість підприємства запасами складає 25,2 роки за річної продуктивності
кар’єру по корисній копалині 30,58 тис. м3.
Гірничо-геологічні умови Східної ділянки Сліпчицького родовища сприятливі для її
розробки відкритим способом. Розроблення корисної копалини передбачається кар’єром до
горизонту з абсолютною відміткою +178,0 м. Кути укосу на момент погашення кар’єру
становитимуть по розкривним породам – 40°, по корисній копалині – 80°. Проектні горизонти
до відмітки +178,0 м розроблятимуться уступами висотою 6 м і підступами висотою 3 м.

Приймається транспортна система розробки з паралельним поуступним переміщенням
фронту робіт і зовнішнім відвалоутворенням. Технологічна схема добувних робіт передбачає,
відокремлення монолітів від масиву за допомогою пересувної алмазно-канатної машини з
подальшим, завалення їх на підошву уступу і розділення на блоки можливих розмірів.
Розділення монолітів на блоки проводитиметься бурінням шпурів і дією невибухового
руйнуючого засобу.
По закінченню видобування корисних копалин передбачається рекультивація земель,
порушених гірничими роботами.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАБРО РЕСУРС», код ЄДРПОУ 42367398;
юридична адреса: 10025, Житомирська обл., місто Житомир, вул. Корольова, будинок 132, офіс
4306, контактний номер телефону: +38(067) 763 63 80, інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, що розташоване за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20,
тел./факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа - Семенюк
Микола Миколайович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Вид рішення про провадження планованої діяльності - спеціальний дозвіл на
користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України згідно ст.
16 Кодексу України про надра та Постанови КМУ від 30 травня 2011 р. № 615 «Про
затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами».
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 з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку 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 1: відбудуться 06.05.2019 р. об 11 годині в приміщенні будинку
культури Сліпчицької сільської ради, за адресою вулиця Миру, 93, село Сліпчиці,
Черняхівський район, Житомирська обл.
Громадські слухання 2: не передбачено.
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, що розташоване за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, e-mail:
pryroda@ecology.zt.gov.ua, тел./факс (0412) 22-08-24, контактна особа - Семенюк М.М.
7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, що розташоване за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, e-mail:
pryroda@ecology.zt.gov.ua, тел./факс (0412) 22-08-24, контактна особа - Семенюк М.М.
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 297 аркушах.
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:
Сліпчицька сільська рада, адреса: Житомирська обл., Черняхівський район, село
Сліпчиці, вул. Миру, будинок 91, тел. (04134) 99 331.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАБРО РЕСУРС», код ЄДРПОУ 42367398;
юридична адреса: 10025, Житомирська обл., місто Житомир, вул. Корольова, будинок 132, офіс
4306, контактна особа: Глухенький Сергій Олександрович, тел.: +38(067) 763 63 80, е-mail:
gabroresurs@gmail.com.
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами – 15.04.2019 р.

