______________________________________________
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)

201812262525
(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 цегельної сировини для виробництва керамічної цегли на Ділянці №1
Кузьминецького родовища цегельної сировини у Кагарлицькому районі Київської області.
(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 «Кузьминецька будівельна кераміка»,
код ЄДРПОУ 42490240, 09232, Київська обл., Кагарлицький район, село Кузьминці, вул.
Василя Путаненка, будинок 57, тел. +380978816626________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи-підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія,
номерпаспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)

3.

Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації 01004, м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, ______________
телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія Станіславівна________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

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, 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 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 перші відбудуться: 10.04.2019 року о 14 год. у приміщенні
Кузьминецького сільського клубу за адресою: Київська область, Кагарлицький район,
с.Кузьминці, вул. Василя Путаненка, 10Б, контактний номер телефону: +380960166588
Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
01004, м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, ______________
телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія Станіславівна________________________________
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
01004, м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, ______________
телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія Станіславівна________________________________
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 __ 74_ арк.
Додатки:
1. Копія договору куплі-продажу права на користування геологічною інформацією;
2. Копія договору оренди нерухомого майна;
3. Розрахунки викидів забруднюючих речовин при проведені підготовчих робіт та при
провадженні планованої діяльності;
4. Звіт з розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря
5. Копія довідки про метеорологічні характеристики району провадження планованої
діяльності;
6. Копія протоколів лабораторних досліджень якості атмосферного повітря та шумового
впливу на території впровадження планованої діяльності ;
7. Копії газет у яких було опубліковано повідомлення про плановану діяльність;

8.

Копія листа Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації №05.1-02.2-10/104 від 29.01.2019;
9. Фотодокази розміщення повідомлення про плановану діяльність на дошках
оголошень;
10. Копії платіжних доручень, що свідчать про оплату публікації оголошення про
проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуються планованої діяльності)

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

1. Кузьминецького сільського клубу за адресою: Київська область, Кагарлицький район,
с.Кузьминці, вул. Василя Путаненка, 10Б, контактна особа– Рогозовець Антоніна
Григорівна , +380996294299;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кузьминецька будівельна кераміка»,
Київська обл., Кагарлицький район, село Кузьминці, вул. Василя Путаненка, 57,
контактна особа – Демченко Василь Миколайович, +380960166588.________________
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

