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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
Продовження здійснення видобувної діяльності на Хотинському родовищі глин корисної
копалини відкритим методом (кар’єр) по автотранспортній системі розробки із тимчасовим
відвалоутворенням, з метою забезпечення сировиною цегельного заводу. Корисною копалиною
родовища є глини, придатні для виробництва грубої кераміки (цегли).
Територія Хотинського родовища глинистої сировини розташоване на північній околиці м.Хотин,
Хотинського району, Чернівецької області.
Затверджені протоколом ДКЗ за №3872 від 16 березня 2017р. підраховані запаси глинистої
сировини становлять 160,50тис.м3 класу 111 за категорією геологічної вивченості А. Розкривні породи –
5,30тис.м3, в т.ч. грунтово-рослинний шар – 3,50тис.м3. Промисловий коефіцієнт розкриву 0,033м3/м3.
Загальна площа родовища – 3,20га, площа, на якій здійснюватиметься видобуток корисної
копалини складає 2,70га. На даний час територія родовища є частково розроблена (північно-східна
частина) існуючим кар’єром.
Гідрогеологічні умови родовища сприятливі для розробки відкритим способом. Родовище не
обводнене, корисна копалина розташована вище рівня ґрунтових вод.
Продуктивність кар'єру по видобутку складе 4,4-5,0тис.м3/рік. Розрахунковий строк служби
кар’єру складе 30-32років. Режим роботи кар’єру – сезонний, в одну 8ми годинну зміну, 160 днів в рік.
2. Суб’єкт господарювання
Колективне підприємство «Цегельник», код ЄДРПОУ 31135763.
Юридична/фактична адреса: 60000, Чернівецька область, м.Хотин, вул. Річна, 1.
Тел. 0688590396, E-mail: Kp_cegelnik@ukr.net.
Директор – Пасічник Борис Андрійович.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Сектор оцінки впливу на довкілля Управління екології та природних ресурсів Чернівецької
обласної державної адміністрації. Адреса: 58003 м.Чернівці, вул.Маяковського, 35.
Телефон, факс: (0372) 52-22-23. E-mail: ecology@bukoda.gov.ua. E-mail: eco_du_cv@ukr.net.
Контактна особа - Бегін Алла Василівна.
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:
спеціальний дозвіл на користування надрами (дотримання спеціальних умов дозволу) який видає
ДЕРЖГЕОНАДРА.

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 30 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 в 11.00 годині 28.02.2019р. в приміщенні Хотинської
міської ради, розташованої по вул.Незалежності 52 в м.Хотин, Чернівецької області.
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
Сектор оцінки впливу на довкілля Управління екології та природних ресурсів Чернівецької
обласної державної адміністрації. Адреса: 58003 м.Чернівці, вул.Маяковського, 35.
Телефон, факс: (0372) 52-22-23. E-mail: ecology@bukoda.gov.ua. E-mail: eco_du_cv@ukr.net.
Контактна особа - Бегін Алла Василівна.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Сектор оцінки впливу на довкілля Управління екології та природних ресурсів Чернівецької
обласної державної адміністрації. Адреса: 58003 м.Чернівці, вул.Маяковського, 35.
Телефон, факс: (0372) 52-22-23. E-mail: ecology@bukoda.gov.ua. E-mail: eco_du_cv@ukr.net.
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 планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 79-ти 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
Приміщення Хотинської міської ради, розташованої по вул.Незалежності 52 в м.Хотин,
Чернівецької області.

Директор
Колективного підприємства «Цегельник»

___________ Пасічник Б.А.

