№ 2019413271
(унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої
діяльності при реєстрації повідомлення про плановану
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля)

Оголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ТОВ «Пержанська рудна компанія» планує видобування та збагачення корисних копалин
Пержанського родовища берилію.
Враховуючи гірничо-технологічні умови та ландшафтні особливості Поліського регіону
пропонується шахтний спосіб розробки Пержанського родовища берилію.
При шахтній системі відпрацювання рудних тіл вилучення порід буде обмежене і вони будуть
використані при плануванні проммайданчиків гірничого підприємства.
Система розробки родовища комбінована, підповерховими штреками і магазинуванням руди з
наступною закладкою виробленого простору.
Підземне розкриття та розробка родовища виконуватиметься з обмеженим порушенням
грунтового покриву в межах проммайданчика та відсутності деформації денної поверхні внаслідок
проходки гірничих виробок у кристалічних міцних породах нижче зони кори вивітрювання та суцільної
тріщинуватості у зоні вивітрювання передбачається видобуток рудної сировини з закладанням гірничих
виробок.
Виробництво мінеральної сировини передбачається здійснювати наступним чином: подрібнення
видобутої гірничої маси (селективне здрібнення, сортування), гравітація, флотація. В ході проведення
флотаційного процесу передбачається застосування екологічно-безпечних реагентів при їх
максимальній ефективності та організацію замкнутого водообігу.
Відходи берилієвого збагачення будуть поступати в цех приготування закладочної суміші та
утилізовуватимуться у виробленому просторі родовища.
Пержанського родовища берилію знаходиться в межах Сущано-Пержанської металогенічної зони
в вузлі перетину Сущано-Пержанської і Північно-Української зон активізації на північному заході
Українського щита.
В адміністративному відношенні родовище знаходиться в 2 км на південний схід від с. Перга
Олевського району Житомирської області, у міжріччі рік Перга та Уборть.
Загальна площа Пержанського родовища берилію складає 402,7 га (з них: Північна ділянка – 105,1
га; Ділянка Крушинка – 297,6 га.
Орієнтовна потужність компактних шахт Пержанського родовища берилію складає 200000 тон
руди в рік, з вмістом 8,5 % корисної фракції.
Ділянка Крушинка:
Середня глибина залягання рудних зон – 70 – 120 м;
В межах рудоносної структури Крушинка та її 5 рудних зон зосереджено 82% балансових запасів
категорії С1; 74% запасів категорії С2; 42,9 % забалансових запасів родовища при середньому вмісті
ВеО – 0,53%.
Північна ділянка:
Середня глибина залягання рудних зон – 130 м.
В межах Північної рудоносної структури виділено 4 рудних зони з загальним запаксом руди по
категорії С1+С2 – 701,1 ум.од при середньому вмісті ВеО – 0,569%.
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ПЕРЖАНСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ», директор –Якименко В.Д.
Код ЄДРПОУ – 39926457
Адреса: 11000, Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Заводська, буд. 13;
телефон: 050-323-98-89
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця,
ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, контактна особа – Марина Олександрівна Шимкус
(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
- спеціальний дозвіл на користування надрами Пержанського родовища берилію, 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 (вказується у шапці оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які
зауваження чи 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 занесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання 1 відбудуться 17 вересня 2019 року о 16 годині у приміщенні актової
зали Олевського центру художньо естетичної творчості учнівської молоді, що знаходиться за адресою:
Житомирська область, м. Олевськ, вул. Гетьмана Виговського, 30
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання 2 відбудуться

не плануються.

(вказати 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
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, контактна особа – Марина Олександрівна Шимкус
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки
подання запитань, зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, контактна особа – Марина Олександрівна Шимкус
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 260 аркушах без додатків.
(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого
громадськість може ознайомитися з ними.
ТОВ «ПЕРЖАНСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ», 11000, Житомирська обл., Олевський р-н, м.
Олевськ, вул. Заводська, буд. 13, тел. 050-323-98-89 - Якименко В.Д.
Приміщення актової зали Олевського центру художньо естетичної творчості учнівської молоді,
що знаходиться за адресою: Житомирська область, м Олевськ, вул. Гетьмана Виговського, 30, тел.
0972456606 - Курбеко Артем Сергійович
Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності – з 28.08.2019 р.
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа).

