____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кузьминецька будівельна кераміка»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
_________________________________ код ЄДРПОУ 42490240___________________________
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)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
09200, Київська область, Кагарлицький район, м. Кагарлик, вул. Столична, буд.10
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
_________________________________тел. +38(097)8816626_______________________________
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи *.
Планована діяльність, її характеристика.
видобування цегельної сировини для виробництва керамічної цегли на Ділянці №1
Кузьминецького родовища цегельної сировини у Кагарлицькому районі Київської
області.
На даний час, ділянка не розробляється.
Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні умови експлуатації ділянки сприятливі для видобутвання корисної
копалини відкритим способом по автотранспортній системі розробки з паралельним
просуванням фронту робіт та тимчасовим відвалоутворенням. Розробка ділянки надр
буде здійснюватися екскаваторним способом з транспортуванням сировини
автомобільним транспортом до цегельного заводу.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась, оскільки згадана вище технологія видобування цегельної сировини є
загальноприйнятою і використовується підприємством.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
ділянка № 1 Кузьминецького родовища цегельної сировини у Кагарлицькому районі
Київської області, що розташована за 1 км на північний схід від с. Кузьминці
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Відсутня в зв’язку з обмеженням території добувних робіт межею підрахунку
розвіданих запасів корисної копалини.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Корисна копалина ділянки надр може використовуватись для виробництва
керамічної цегли, що забезпечить робочими місцями місцеве працездатне населення,
сплату податків в місцеві бюджети, покращення економічної ситуації в регіоні.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальні балансові запаси (промислові), згідно з підрахунку 2018 р., ділянки № 1
Кузьминецького родовища, станом на 01.12.2018 р. становлять за категорією С1:
суглинків лесоподібних палево-жовтих 475,1 тис.м3, суглинків жовто-бурих 449,1
тис.м3, глин мергельних сірувато-жовто-зелених 563,2 тис.м3, глин мергельних
сірувато-блакитних 1 219,0 тис.м3; всього за категорією С1 запаси глинистої сировини
становлять 2 706,4 тис.м3.
За результатами оцінки якості цегельної сировини ділянки № 1 Кузьминецького
родовища суглинки та глини ділянки родовища придатні для виготовлення цегли
керамічної рядової повнотілої та 19-ти порожнистої згідно з ДСТУ Б В.2.7-61:2008
«Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови»,
марка цегли «75»-«150», морозостійкість F-25.
Проектна річна продуктивність підприємства 60,0 млн. шт. умовної цегли 19-ти
пустотної за рік, для чого необхідне видобування 133,43 тис.м3 цегельної сировини.
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови розробки родовища сприятливі
для видобування цегельної сировини відкритим способом – кар’єром
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1,2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з
вимогами законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих
рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних
нормативів, радіаційного контролю тощо.
Ділянка №1 Кузьминецького родовища цегельної сировини розташована за
межами об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, прибережних
захисних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів. На території ділянки відсутні
екологічні та інші обмеження планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1,2
видобування цегельної сировини в межах розвіданих та затверджених запасів.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1,2
Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається:
- з території кар’єру буде знятий родючий шар ґрунту та заскладований в
окремий відвал, для подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних
робіт;
- підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування
гірничої маси,

Під час здійснення видобувних робіт передбачається:
- дотримання технології, передбаченої проектом розробки та рекультивації
родовища;
- підтримка виробленого простору та контроль за його станом;
- виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від
несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від
підтоплення поверхневими водами, тощо) із урахуванням результатів інженерногеологічних вишукувань.
- гірничо-технічна рекультивація порушених земель згідно проекту гірничо-технічної
рекультивації.
щодо територіальної альтернативи 1,2
розробка кар’єру в межах розвіданих та затверджених запасів.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1, 2
Клімат та мікроклімат: Вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
Повітряне середовище: запилення при навантаженні та перевезені корисної
копалини та розкривних порід, викиди продуктів згорання під час роботи двигунів
гірничої техніки і автотранспорту на території кар’єру.
Ґрунти та геологічне середовище: зняття грунтово-рослинного шару та
порушення геологічної будови – створення відкритої гірничої виробки з подальшою
рекультивацією під залуження та заліснення.
Водне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній. Корисна
копалина не обводнена. Атмосферні опади дренуються дном кар’єру. Утворення та
скидання кар’єрних вод не передбачається.
Рослинний і тваринний світ: рослини та тварини, що знаходяться під охороною
(Червона книга) на прилеглих територіях та в межах впливу кар’єру відсутні.
Заповідні об’єкти: території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах площі
проектованого кар’єру відсутні. Проект не зачіпає землі природних заповідників,
національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду.
Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не
передбачається. Експлуатація проектованого кар’єру позитивно впливає на рівень
зайнятості місцевого населення та розвиток економіки і промисловості району.
Навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності
відсутній
щодо територіальної альтернативи 1,2
на соціальне середовище – незначні викиди забруднюючих речовин, шумовий
вплив від роботи механізмів під час розробки кар’єру. Вплив визначається за
результатами досліджень електромагнітних випромінювань, рівня вібрації і шуму;
на рослинний та тваринний світ – незначні викиди забруднюючих речовин,
шумовий вплив від роботи механізмів під час виконання робіт із розробки кар’єру.
Вплив визначається за результатами досліджень та програми моніторингу.
9. Належність планованої діяльності до першої 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”)
Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля», планована діяльність із видобування цегельної сировини для виробництва
керамічної цегли на Ділянці №1 Кузьминецького родовища цегельної сировини
належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний

вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планується провести дослідження впливу планової діяльності відповідно до ст.
6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у повному обсязі:
- опис факторів довкілля, які зазнають впливу;
- опис поточного стану довкілля;
- опис і оцінку впливу під час будівництва кар’єру та провадження планованої
діяльності;
- опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу;
- опис заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення
екологічного благополуччя.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
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 довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої 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 мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 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
щонайменше 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 обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 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 громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до 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 громадськості 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 обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 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 планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами,
(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 прийняття 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 довкілля, необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

01004, м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790158
Киреєва Вікторія Станіславівна
контактна особа)

