ТзОВ «Промресурс Р.С.»
58000,
м. Чернівці,
вул. Рівненська, 12-Б,
(заявник та його адреса)

ВІД 11.01.2019
№ 06/02

Звіт
про громадське обговорення
планованої діяльності «Розробка Центральної ділянки Вашківецького
родовища піщано-гравійних порід в м, Вашківці Вижницького району
Чернівецької області»
(реєстраційний номер справи 201810101900)
На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
управлінням
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації підготовлено Звіт про громадське обговорення
планованої діяльності щодо якої здійснюється процедура оцінки впливу на
довкілля згідно з пунктом 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».
1. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим органом на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля:
1.1.
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля, оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля 12 жовтня 2018 року.
1.2.
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля 26 листопада 2018 року.
1.3.
Звіт з оцінки впливу на довкілля та інші документи, надані
суб’єктом господарювання, оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля 26 листопада 2018 року.
2. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
суб’єктом господарювання:

2.1.
Повідомлення про плановану діяльність опубліковано в газетах
«Від і до» від 11.10.2018 №41 (1189) і в газеті «Погляд» від 11.10.18 №41
(957).
2.2.
Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з
оцінки впливу на довкілля було опубліковано суб’єктом господарювання у
газеті «Від і до» від 22.11.2018 №47 (1195) і «Погляд» від 22.11.2018 №47
(963).
2.3.
Виправлення до Оголошення про початок громадського
обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано в газетах «Від і
до» від 06.12.2018 №49 (1197) і в газеті «Погляд» від 06.12.18 №49 (965).
2.4.
Повідомлення про плановану діяльність розміщувалися в
місцях, доступних для громадськості:
- на дошці оголошень управління екології та природних ресурсів
Чернівецької облдержадміністрації (вул. Маяковського, 35, м. Чернівці);
- в приміщенні Вашківецької міської ради (вул. Героїв Майдану, буд. 2,
м. Вашківці, Вижницький район, Чернівецька область);
за юридичною адресою ТзОВ «Промресурс Р.С.»: м. Чернівці,
вул. Рівненська, 12-Б;
- на офіційних веб-сайтах Чернівецької облдержадміністрації та
управління
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації з 16.10.2018 року.
2.5.
Звіт з оцінки впливу на довкілля, оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
інші матеріали, надані на розгляд громадськості, розміщувалися в
місцях, доступних для громадськості:
2.5.1.
На офіційних веб-сайтах Чернівецької облдержадміністрації
та управління екології та природних ресурсів Чернівецької
облдержадміністрації:
З 28.11.2018.
2.5.2. У приміщенні уповноваженого органу:
з 28.11.2018 розміщено в приміщенні управління екології та природних
ресурсів Чернівецької облдержадміністрації (вул. Маяковського, 35, м.
Чернівці).
2.5.3. У приміщенні орган(-у/-ів)
місцевого самоврядування
відповідн(-оїУ-их) адміністративно-територіальн(-ої/-их) одиниц(-і/-ь), що
мож(-е/-уть) зазнати впливу планованої діяльності:
з 03.12.2018 року в приміщенні Вашківецької міської ради (довідка про
розміщення оголошення від 03.12.2018 № 861 додається).

2.5.4.
У приміщенні ТзОВ «Промресурс Р.С.» за юридичною
адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, буд.12-Б..
3. Громадське обговорення планованої діяльності на всіх стадіях
процедури оцінки впливу на довкілля,
Громадське обговорення повідомлення про плановану діяльність тривало
20 робочих днів і було розпочато 12.10.2018 та завершено 09.11.2018.
Громадське обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля тривало 25
робочих днів і розпочалось 26.11.2018 та завершено 29.12.2018.
4. Загалом протягом строку громадського обговорення:
4.1. До повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції
від громадськості не надходили.
4.2. Протягом громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на
довкілля зауваження і пропозиції від громадськості не надходили.
4.3. ГромадськІ слухання щодо планованої діяльності ТОВ «Промресурс
Р.С.» відбулися 14.12.2018 об 11-00 за адресою: вул. Героїв Майдану, буд. 2,
м. Вашківці, Вижницького району, Чернівецької області в приміщенні
Вашківецької міської ради.
На громадських слуханнях представники громадськості були відсутні,
про що було складено відповідний акт. У такому випадку відповідно до п. 23
постанови КМУ від 13.12.2017 № 989 «Про затвердження порядку
проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»
громадські слухання вважаються такими, що відбулися.
5. Додатки:
5.1.
Копія Акту про неявку представників громадськості на
громадські слухання щодо планованої діяльності ТОВ «Промресурс Р.С.»
«Розробка Центральної ділянки Вашківецького родовища піщаногравійних порід в м. Вашківці Вижницького району Чернівецької
області» у Вашківецькій міській раді Вижницького району Чернівецької
області.
5.2.
Усі докази оприлюднення та розміщення документів, надані
суб’єктом господарювання згідно з пунктом 2.

В. о. завідувача сектору
оцінки впливу на довкілля

А. Бегін

про неявку представників громадськості під час проведення
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

14.12.2018

11-00 год.

вул. Героїв Майдану, буд. 2, м. Вашківці, Вижницького району,
Чернівецької області в приміщенні Вашківецької міської ради
(місце проведення громадського слухання)
На виконання вимог статті 7 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» з метою виявлення, збирання та врахування зауважень, пропозицій
громадськості до планованої діяльності «Розробка Центральної ділянки
Вашківецького родовища піщано-гравійних порід в м. Вашківці
Вижницького району», реєстраційний номер справи 201810101900 у
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, 14.12.18 о 11:00 за адресою:
Вашківецька міська рада, вул. Героїв Майдану, буд. 2, м. Вашківці,
Вижницького району Чернівецької області мали відбутися громадські
слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо діяльності замовника
ТОВ «Промресурс Р.С .».
На зазначені слухання представники громадськості не з ’явилися.
У зв’язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор
(представник управління екології та природних ресурсів Чернівецької
облдержадміністрації) та директор ТОВ «Промресурс Р.С.», а також з
урахуванням п. п. 10, 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13.12.17 №989, зазначені слухання вважаються такими, що
відбулись.

Головуючий

А. Бегін
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІ СТЮ«ПРОМРЕСУРС Р.С.»,
код ЄДРПОУ - 41146258
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ
інформує про намір провадити плановану ді
яльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкт господарювання
Місце знаходження юридичної особи: 58000.
Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Рівнен
ська. 12-Б. Директор Саєвський Мирослав
Анатолійович, тел: 050-907-65-71
(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
технічні альтернативи
Планована діяльність. її характеристика.
Метою запровадження господарської діяльності
є забезпечення регіону гравієм та щебенем, які
придатні для використання в якості будівельних
матеріалів для приготування бетонів, розчинів,
підсипки місцевих грунтових доріг, влаштування
гідротехнічних споруд та ін. Видобування даних
корисних копалин планується здійснювати після
отримання спеціального дозволу на користу
вання надрами (видобування) на Центральній
ділянці Вашківецького родовища.
Технічні альтернативи.
Не розглядаються, оскільки за результатами
оцінки ДКЗ України здійснила поділ Вашківець
кого родовища і затвердила запаси галечнико
во-гравійних порід Центральної ділянки (станом
на 0112.2008 р. у кількості 1719 тис. m3, у т.ч. за
категоріями А-1507, С1-212 тис. m3 (протокол №
1684 від 29.12.2008 p.). ТОВ «Вашківецьке ко
мунальне підприємство» отримало спеціальний
дозвіл на користування надрами від 18 березня
2009 p. N9 4945 на видобування піщано-гравій
них порід Центральної ділянки Вашківецького
родовища. 14 червня 2012 p., згідно постанови
КМУ від ЗО травня 2011р. N* 615 підпункт 9,
пункту 23, дозвіл було анульовано. На даний час
родовище не розробляється. Після отримання
дозволу на користування надрами в Державній
службі геології та надр України ТОВ «Промре
сурс Р.С.» планує здійснювати видобування
корисних копалин на Центральній ділянці
Вашківецького родовища.
3. Місце провадження планованої діяль
ності. територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності.
Вашківецьке родовище піщано-гравійних порід
розташоване на відстані 1 км на північ від м.
Вашківці Вижницького району Чернівецької
області та однойменної залізничної станції.
Родовище розміщене на землях запасу несільськогосподарського призначення (чагарники,
кам'янисті та піщані місця) Вашківецької міської
ради. Площа Вашківецького родовища 140 га.
Центральна ділянка Вашківецького родовища,
яка виділена зі складу родовища в окремий
об'єкт користування надрами, розташована у
його центральній частині, в межах заплави на
правому березі р. Черемош. Площа Центральної
ділянки - 30,6 га.
Географічні координати кутових точок
Центральної ділянки Вашківецького родовища

Географічні координати кутових точок
Центральної ділянки Вашківецького родовища
Пункт визначення координат:
KVTOei точки
Т.1
Т.2
13
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13

Пн Ш.
48 23 59
48 23 57
48 23 58
48 24 01
48 24 01
48 24 00
• ■: ■
48 23 50
48 23 46
48 23 43
48 23 47
48 23 49
48 23 49

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

СхД,
ЗО 35
ЗО 46
ЗО 55
31 00
31 05
31 10
31 14
31 25
31 25
31 35
31 07
ЗО 48
ЗО 36

Територіальні альтернативи.
Не розглядаються - за недоцільністю, у зв язку
із тим, що ДКЗ України протоколом від 29

умови». Марки продукції: за стиранністю - СтІ,
грудня 2008 p. N* 1684 затвердили запаси
піщано-гравійних порід Центральної ділянки за
за дробильністю в циліндрі 600-1000, за моро
категоріями А+С1 у кількості 1719 тис. m3 (у т.ч. зостійкістю F50. Піщана складова згідно з ДСТУ
Б В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі природні, із
А - 1507,0 тис. m3, С - 212,0 тис. m3.
4 Соціально економічний вплив планова
відходів промисловості, штучні для будівель
но! діяльності
них матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.
Роботи із введення Центральної ділянки
Класифікація».
Вашківецького родовища у розробку та видо
На даний час ТОВ «Промресурс Р.С.» забез
бування корисних копалин будуть виконуватися печене необхідними механізмами для видобутку
за рахунок власних коштів ТОВ «Промресурс
гравійно-піщаних робіт, автотранспортом для
Р.С.». Після введення в експлуатацію родовища
перевезення та устаткуванням для переробки.
впровадження планової діяльності дасть змогу:
Розробку ділянки передбачається здійснювати
забезпечити нові робочі місця у кар'єрі для
відкритим способом - кар'єром. Приймається
мешканців села (району); поповнити бюджет,
транспортна система розробки з паралельним
в першу чергу, за рахунок обов'язкових від
фронтом розкривних та видобувних гірничих
рахувань у вигляді податків та інших зборів;
робіт. Технологічна схема добувних робіт перед
збільшити обсяги видобутку піщано-гравійної
бачає безпосередню розробку гравійно-піщаних
порід екскаватором типу «драглайн» із достав
суміші та за рахунок здорової конкуренції,
кою на переробку автосамоскидами. Розкривні
сприяти зниженню цін на ринку.
породи - грунтово-рослинний шар попередньо
5 Загальні технічні характеристики, у
розробляється бульдозером з наступним на
вантаженням екскаватором і транспортуванням
автосамоскидами в тимчасові зовнішні відвали
з подальшим використанням для рекультивації
Вашківецьке родовище розвідане в 1974 р.
Республіканським проектно-вишукувальним
виробленого простору.
інститутом «Укрколгосппроект». Запаси були
Розкривні породи на родовищі представлені
грунтово-рослинним шаром і суглинками не
затверджені УкрТКЗ за станом на 0101.1975 р.
(протокол №3708 від 29.11.1975 р.) у кількості
значної потужності. Обсяг розкривних порід на
за категоріями, у тис. m3: А-2130, В-1320, С1ділянці родовища складає 65,3 тис. m3.
Виявлені на родовищі фунтові води не вплива
4683.
У 1985-88 pp. Правобережною ГРЕ ВГО «Півють на його розробку відкритим методом.
6 Екологічні та Інші обмеження планованої
нічгеологія» виконана дорозвідка Вашківець
діяльності
за альтернативами:
кого родовища, за результатами якої УкрТКЗ
затвердило запаси галечниково-гравійних порід Екологічні та інші обмеження планової ді
у кількості 7831 тис. m3, у т.ч. за категоріями
яльності встановлюються згідно вимог чинного
В-2323, С1-5508 тис. m3 (протокол № 4756 від
законодавства України з дотриманням нор
мативів гранично-допустимих рівнів екологіч
06.12.1988 р.)
У 2008 p. ВК «Геолог» на замовлення ТОВ
ного навантаження на природне середовище,
санітарних нормативів, охорони праці, пожежної
«Вашківецьке комунальне підприємство»
здійснив геолого-економічну оцінку Центральної безпеки, радіаційного контролю, поводження з
ділянки із виділенням її із складу Вашківецького відходами та інше.
родовища в окремий об'єкт надрокористування. Щодо технічних альтернатив.
За результатами оцінки Центральної ділянки
Не розглядаються, за їх відсутності.
ДКЗ України здійснила поділ Вашківецького
Щодо територіальних альтернатив.
Не розглядаються, за недоцільністю.
родовища і затвердила запаси галечниковогравійних порід за станом на 0112.2008 р.
7 Необхідна вколото інженерна підготовка
і захист території за альтернативами:
у кількості 1719 тис. m3, у т.ч. за категоріями
А-1507, С1-212 тис. m3 (протокол N* 1684 від
При розробці родовища всі заходи з інженерної
підготовки та захисту проектованої території від
29.12.2008 p.).
ТОВ «Вашківецьке комунальне підприємство»
несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія
отримало спеціальний дозвіл на користування
схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятись
надрами від 18 березня 2009 р. № 4945 на ви
з урахуванням результатів інженерно-геологіч
добування піщано-гравійних порід Центральної
ного вишукування та наявної інфраструктури.
ділянки Вашківецького родовища.
Встановлення попереджувальних, захисних та
огороджувальних конструкцій, облаштування
14 червня 2012 p., згідно постанови КМУ від
ЗО травня 2011р. N* 615 підпункт 9, пункту 23,
майданчику для стоянки, дрібного техніч
дозвіл було анульовано. На даний час родовище ного ремонту і обслуговування транспорту
(спецтехніки), облаштування місць тимчасового
не розробляється.
За результатами пройдених на родовищі 82
зберігання відходів, встановлення біотулетів,
шурфів на площі 140 га встановлено:
тощо. Маркшейдерсько-геологічні роботи
здійснюватимуться спеціалістами підрядного
- гравійно-піщана суміш місцями виходить
прямо на поверхню, але в основному, на значній підприємства
частині площі родовища корисна товща покрита Щодо технічних альтернатив.
суцільним шаром перевідкладених суглинків
Не розглядаються, за їх відсутності.
Щодо територіальних альтернатив.
і піщано-грунтового шару з рідкою галькою та
корінням рослин.
Не розглядаються, за недоцільністю.
- загальна потужність розкривних порід в межах 8 Сфера, джерела та види можливого
контурів підрахунку запасів коливається від
десятків сантиметрів до 1 м;
Можливі впливи планованої діяльності на на
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контурів підрахунку запасів коливається від
десятків сантиметрів до 1 м;
- корисні копалини представлені алювіальними
пластовими шарами покладів піщано-гравійних
порід витягнутих вздовж правого берегу р.
Черемош.
- потужність піщано-гравійних порід коливаєть
ся від 2,0 до 8,1 м, в середньому 4,3 м.
- піщано-гравійна порода складається з 90 %
гравію і гальки та 10% піску. Гравій і галька
петрографічно представлені, в основному,
кварцитами і піщаниками, кварцом, вапняками.
Пісок різнозернистий. в основному крупнозернистий.
- за геологічною будовою у т.ч. відносно ви
триманою потужністю і стійкому вмісту піску і
гравію в продуктивній товщині родовище відне
сено до І -ої фупи складності. Гідрогеологічні та
інженерно-геологічні умови родовища прості.
При переоцінці запасів у 2008 р. встановлено,
що фавій і щебінь із гравію Центральної ділянки
відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Ще
бінь і гравій щільні природні для будівельних
матеріалів, виробів, консфукцій та робі. Технічні

Можливі впливи планованої діяльності на на
вколишнє середовище.
Основним напрямком діяльності ТОВ «Про
мресурс Р.С.» - введення Центральної ділянки
Вашківецького родовища у розробку та видо
бування корисних копалин.
Клімат і мікроклімат - вплив не передбачається.
Повітряне середовище - викиди забруднюючих
речовин від розвантажувально-навантажуваль
них робіт, зберіганні в буртах, при роботі двигу
нів спецтехніки та автотранспорту та в процесі
обслуговування. Забруднення повітря пилом
Геологічне середовище (надра) - потенційний
вплив планової діяльності на геологічне серед
овище передбачає порушення земної поверхні
та зміну ландшафту в процесі проведення від
критих гірничих виробок.
Грунт - відчуження земель під ділянки розробок,
зміна ландшафту із природного на гірничопро
мисловий.
Водне середовище - використання вод для
питних потреб працівників за рахунок привозної
води. Розробка родовища вплине на поверхневі

водоими, в наслідок водовідведення зливових
вод з ділянок розробки.
Рослинний та тваринний світ, заповідні об єкти вплив внаслідок вилучення земель, підвищеного
шуму при роботі по видобуванню корисної
копалини (фактори тривоги тварин). В зоні
розробки родовища відсутні об єкти природнозаповідного фонду.
Навколишнє соціальне середовище - вплив
допустимий.
Навколишнє техногенне середовище - серед
овище залишається сталим.
Відходи - фактично утворені відходи переда
ватимуться спеціалізованим підприємствам
відповідно укладених договорів, а також виво
зитимуться на офіційне сільське сміттєзвалище
місцевим комунальним підприємством.
Щодо технічних альтернатив.
Не розглядаються, за їх відсутності.
Щодо територіальних альтернатив.
Не розглядаються, за недоцільністю.
перто! чи другої категорії видів діяльності
та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля >)
Видобування корисних копалин, що плану
ється ТОВ «Промресурс Р.С.»., належить до
другої категорії видів планованої діяльності та
об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із п.
З частини третьої статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059VIII від 23
травня 2017 року.
10 Наявність підстав для здійснення оцін
ки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може за
знати значного негативного транскордон
ного впливу (зачеплених держав).
Підстави для здійснення оцінки транскордонно
го впливу на довкілля відсутні.
11 Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень дета
лізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД здійснюється у відповідності зі ст. 6
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№2059-VIII від 23.05.2017 року. При цьому,
буде проводитись оцінка та дослідження впливу
на геологічне середовище, атмосферне повітря,
поверхневі та підземні води, фунти, флору та
фауну, заповідні об'єкти, навколишнє техноген
не та соціальне середовища.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ній громад
ськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність
може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону України «Про оцінку впливу на довкіл
ля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура,
що передбачає:
- підготовку суб'єктом господарювання звіту з

провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови н провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на до
вкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передба
чає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обгово
рення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого
суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля протягом щонай
менше 25 робочих днів громадськості надається
можливість надавати будь-які зауваження і
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу до
сліджень та рівня деталізації інформації
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу фомадськість має право
надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропо
зиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченнюдо звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій
фомадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання).
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних.
Суб'єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний
врахувати повністю, врахувати частково або
обфунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня дета
лізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження плановано!
діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності

чп-. ицтпа ої virtojr памиопииіп - цс іі)шцснлм,
що передбачає:
- підготовку суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля;
- проведення фомадського обговорення плано
ваної діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а
також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивова
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого
попереднім абзацом;
- врахування висновку з оцінки впливу на до
вкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля упо
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обгрунтовує недопустимість

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності
буде «Спеціальний дозвіл на користування
надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення»
(вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»)
що видається Державною службою геології та
надр України.
(орган, до повноважень якого належить при
йняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості
до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл
ля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів
Чернівецької ОДА, м. Чернівці, Поштова адре
са: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35.
Телефони: (0372) 522-223, 524-794. E-mail:
ecology@bukoda.gov.ua. Сайт: http://www.ecobukovina.com.ua.
Контактна особа: Бегін Алла Василівна
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’ ток громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про гк*гт» •
обговорення звіту з о
довкілля плановано, j
у пункті 1 цього о
лення, збирання та е
і пропозицій гроивдсмосг і
діяльності.
1 Планована дія/ьнс-*
Відновлення г
бування корисни» <
на Вашківецькому oof
ділянка) у Вижниі**о*и ;
кої області дасть змог, з
гравієм та щебенем, і
користання в якосп б
для приготування і
ки місцевих ґрунтое** і
гідротехнічних С П 0 Р «2 Т2 ►
2. Суб'єкт господарсвл***
Товариство з обмел&ос і
«Промресурс Р.С.».
«
Рівненська. 12-Б Дгое*—с
рослав Анатолійоип ю г O S D W g T l
3. Уповноважений арг»ч. я '
проведення громадсь*сг?
Управління екологі та р
Чернівецької ОДА.»
адреса: 58003, м L
ського. 35, телефон <0У7Т' 522-222

сь

Е-«аі ecuog, а 0uk0da.g0v.ua,
Бегм ArTta Василівна.

планованоїдіяльності, без необхідності їх
обгрунтування Зауваження та пропозиції
*
ф м Ьеття ршіення про лроможуть подаватися в письмовій формі (у
ги іи * і т « с м в х о і длпьносг та орган.
тому числі в електронному вигляді) та усно
результати оцінки
під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропо
Мрзвт на користувач»
зиції, надані після встановленого строку, не
видобування корисних
розглядаються.
загалнадержавного значення^що Громадські слухання (перші) відбудуться
ьса Державною службою геології та 03 грудня 2018 року об 11-00 в при
міщенні Вашківецької міської ради за
5
тмвйПоь та гоои>- громадського адресою: Чернівецька обл., Вижницький
зет, ;• хіичизгл^унадоааіпя, р-н, м. Вашківці, вул.Героїв Майдану, буд.
2. Міський голова / староста Перч Микола
М^арМЛ^ОГЖЮ-вс і місцеусіх
Партенійович.
і т и м е м о п х н а х * * * х слухан>
Тр *аеп ь громадського обговорення
6. Уповноважений центральний орган або
сшашть _25_ робоча днів (не менше 25, уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу
ая?
35 робоча днів) з моменту
афцікшваяубявсуватя цього оголона довкілля та іншоїдоступної інформації
щодо планованоїдіяльності
(зажачагться у назві оголошення)
'а «а&зкдо громадськості доступу до звіту Управління екологіїта природних ресурсів
ЧернівецькоїОДА, м Чернівці, Поштова
гтфят алмву надовкілля та іншоїдодрмпипі мфпріпці визначеної суб'єктом ад})еса: 58003, м Чернівці, вуя Маяковською ц р р л в а м я що передається для ви
го. 35. телефони: (0372) 522-223,524-794,
д и ао свку з оцінки впливу на довкілля. Контактна особа: Бегін Алла Василівна
7. Уповноважений центральний орган або
Трг-ягом усього строку громадського
уповноважений територіальний орган, до
збпвсее^ня громадськість має право
якого надаються зауваження і пропозиції,
по&абати будь-які зауваження або про
та строки надання зауважень і пропозицій
тез*!^ леї. на її думку, стосуються

Управління екології та природних ресурсів
Чернівецької ОДА, м. Чернівці, Поштова
адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, телефони: (0372) 522-223,
524-794, Контактна особа-Бегін Алла
Василівна
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського
обговорення зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованоїдіяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планова
ноїдіяльності на
аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншоїдодаткової
інформації (відмінне від приміщення
зазначеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними
Звіт з Оцінки впливу на довкілля, для
ознайомлення буде розміщений на дошці
оголошь в Вашківецькій міській раді з
15-17 листопада 2018 року, за адресою:
Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Ваш
ківці, вул.Героїв Майдану, буд. 2. Сільський
голова / староста Перч Микола Партенійо
вич. Контактні номери телефону - 03730
43682,095 5697573, 095 5697573.

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, зби
рання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
L Планована діяльність
Відновлення планованої діяльності з видо
бування корисних копалин (гравій, щебінь)
на Вашківецькому родовищі (Центральна
ділянка) у Вижницькому районі Чернівецької
області дасть змогу забезпечити регіон граві
єм та щебенем, які придатні для використання
в якості будівельних матеріалів для приготу
вання бетонів, розчинів, підсипки місцевих
грунтових доріг, влаштування гідротехнічних
споруд та ін.
2. Суб'єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Промресурс Р.С.», адреса: м.Чернівці, вул.
Рівненська, 12-Б. Директор Саєвський Ми
рослав Анатолійович, тел: 050-907-65-71.
3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів
Чернівецької ОДА, м. Чернівці, Поштова адре
са: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35,
телефони: (0372) 522-223,524-794, E-mail:
ecology@bukodagov.ua, Контактна особа:
Бегін Алла Василівна.
4. Процедура прийняття рішення про про
вадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
Спеціальний дозвіл на користування надрами
для видобування корисних копалин загально
державного значення, що видається Держав

ною службою геології та надр України.
5. Строки, тривалість та порядок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію прочас і місце усіх за
планованих громадських спухань
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 впли
ву на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб'єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського об
говорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обгрунтування. 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 роз
глядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
03 грудня 2018 року об 11-00 в приміщенні
Вашківецької міської ради за адресою: Чер
нівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці,
вул.Героїв Майдану, буя 2. Міський голова /
староста Перч Микола Партенійович.
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
Чернівецької ОДА м. Чернівці, Поштова адреса:
58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35,
телефони: (0372) 522-223,524-794, Контактна
особі Бегін Алла Василівна
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
Чернівецької ОДА, м. Чернівці, Поштова
адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковсько
го, 35, телефони: (0372) 522-223,524-794,
Контактна особа: Бегін Алла Василівна
Зауваження і пропозиції приймаються протя
гом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо плано
ваної діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на
аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншоїдодаткової інфор
мації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також час, з яко
го громадськість може ознайомитися з ними
Звіт з Оцінки впливу на довкілля, для
ознайомлення, буде розміщений на дошці
оголошь в Вашківецькій міській раді з 15-17
листопада 2018 року, за адресою: Чернівець
ка обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.
Героїв Майдану, буд. 2. Сільський голова
/ староста Перч Микола Партенійович.
Контактні номери телефону - 03730-43682,
095 5697573,095 5697573.

Просимо прийняти до уваги виправлення в Оголошенні про початок
громадського обговорення Звітів з оцінки впливу на довкілля ТОВ
«ПРОМРЕСУРС Р.С.» в газеті «Від і до» від 22 Л 1.2018 Л'« 47(1195):
громадські слухання, що мали відбутися в приміщенні
Новоселицької сільської ради за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький
район, с. Новоселиця 05Л 2.18 відбудуться 12.12.18.
громадські слухання, що мали відбутися в приміщенні Ваіііківецької міської
ради за адресою: Чернівецька обл., Вижницький район,
м. Вашківці, вул. Героїв Майдану, 2 ,03Л2Л8 відбудуться 14.12.18.

В УКРАЇНІ ПОЧАЛИСЯ ЗБОРИ РЕЗЕРВІСТІВ
У Чернівецькій області проводять підготовчі заходи,
уточнюють мобілізаційні плани
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ЮРІЙ ЦАРЮК:
«Присутність
лікаря поруч
із солдатом
має неабияке
значення»

Зарплата на папері є.
а кишені порожні

Просимо прийняти до уваги виправлення в Оголошенні про початок
громадського обговорення Звітів з оцінки впливу на довкілля
ТОВ «ПРОМРЕСУРС Р.С.» в газеті «Погляд» від 22.11.2018 № 47(963):
громадські слухання, що мають відбутися в приміщенні Новоселицької
сільської ради за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький район, с. Ново
селиця 05.12.18 відбудуться 12.12.18;
громадські слухання, що мають відбутися в приміщенні Вашківецької міської
ради за адресою: Чернівецька обл., Вижницький район, м. Вашківці, вул. Героїв
Майдану,2, 03.12.18 відбудуться 14.12.18.

УКРАЇНА
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Виконавчий комітет
Вашківецько'і
міської ради
Вижницького району
Чернівецької області

