_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
___________20189181733__________
(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

Видобування
питних
підземних
вод
(корисні
копалини
загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 12.12.1994р. №827) з одного водозабору Придніпровського
родовища в Черкаській області. Родовище експлуатується для
забезпечення господарсько-питних потреб підприємства та постачання
води вторинному водокористувачу. Водозабір підприємства представлений
експлуатаційною свердловиною №1, свердловина № 2 – в
резерві.________________________________
(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 «БОН БУАССОН
БЕВЕРІДЖ» Код ЄДРПОУ 364492837____________________________________________
_

(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),
_18030,

Україна Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Пацаєва 2/1
т.
0472710580 електрона адреса op@bon-boisson.com.ua__________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

_____Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА _______
_____вул. Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008; тел./факс (0472) 63-36-55;____
_____________________e-mail: 38715482@mail.gov.ua__________________
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
__Отримання

Спеціального дозволу 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
(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
________18030, Україна Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Пацаєва 2/1________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
______________о_16_

год.__00__хв. « _14_»_листопада__2018_р.___________

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
______Управління

екології та природних ресурсів Черкаської ОДА _______
_____вул. Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008; тел./факс (0472) 63-36-55;____
_____________________e-mail: 38715482@mail.gov.ua__________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
______Управління

екології та природних ресурсів Черкаської ОДА _______
_____вул. Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008; тел./факс (0472) 63-36-55;____
__________________e-mail: 38715482@mail.gov.ua_____________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

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 _67_ аркушах.

1. Копії результатів лабораторних досліджень якості води____________________
2. Копія Дозволу на спеціальне водокористування______________________________
3. Копія договору оренди землі_________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «БОН БУАССОН
БЕВЕРІДЖ»_18030, Україна Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Пацаєва 2/1
т. 0472710580; контактна особа – Бураков Віктор Олексійович_______________
___

___Черкаська міська рада, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36,____
4_ поверх, кабінет 419, контактна особа – Бакум Ольга Миколаївна.______
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

