№ 20194113419
(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
Видобування та переробка основної корисної копалини - бентонітових глин як нерудної сировини для
металургії (формування та грудкування рудних концентратів), в якості супутніх корисних копалин палигорськітових і палигорськіт – монтморилонітових глин як сировини для виробництва бурових розчинів
(надалі – бентонітових глин); зміна цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення на
землі промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.
Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки родовища, товщину і фізикомеханічні властивості
корисної копалини і розкривних порід, технологічної особливості добування бентонітових глин, а також досвід
розробки подібних родовищ, приймається транспортна система розробки відкритим способом з паралельним
просуванням фронту робіт та застосуванням внутрішнього відвалоутворення з наступною гірничо-технічною і
біологічною рекультивацією.
Розкривні роботи будуть виконуватись за безтранспортною схемою (крокуючим екскаватором ЕШ 6,5/45) та транспортною схемою (екскаватором ЕКГ-5А з навантаженням в автосамоскиди КрАЗ-256Б).
Передові уступи будуть розроблятись 1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та
територіальних альтернатив. кар'єрними екскаваторами ЕКГ-5А з транспортуванням породи у внутрішні
відвали на відстань до 1,5 км.
Видобування бентонітових глин передбачається роторним екскаватором SRs-240 або екскаватором
пряма механічна лопата ЕКГ – 5А з транспортування корисних копалин самоскидами КрАЗ-256Б на завод та
склади сировини, які знаходяться на промплощадці родовища. Видобування корисних копалин на родовищі
передбачається відкритим способом.
В адміністративному відношенні ділянка розташована в Лисянському районі Черкаської області на
північній околиці с. Дашуківка, в 10 км. на північний захід від районного центру смт. Лисянка. Від станції
Звенигородка до Дашуківської ділянки (промплощадка підприємства) підведена залізнична гілка. В 7 км на
схід від ділянки проходить шосейна дорога Біла Церква – Лисянка – Звенигородка – Кіровоград.
Територіальна альтернатива 1 є прийнятною, оскільки, горизонтальний пластоподібний поклад середньоміоценового віку Дашуківської ділянки бентонітових глин Черкаського родовища в Лисянському районі
Черкаської області, який складається з п'яти горизонтів вивчений детальною розвідкою.
ПАТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» - підприємство, що спеціалізується на видобутку бентонітових
глин Дашуківської ділянки Черкаського родовища в Лисянському районі Черкаської області. Виходячи із
загального обсягу розкривних порід, терміну експлуатації родовища, середнього коефіцієнту розкривних робіт
плановане середньорічне виймання пустих порід буде складати 850 тис.м.³, мінімальне 650 тис.м.³,
максимальне – 1250 тис.м³. Запаси бентонітових глин Дашуківської ділянки Черкаського родовища
бентонітових глин в Лисянському районі Черкаської області оцінені як сировина для металургії (формування
та грудкування рудних концентратів) та виробництва бурових розчинів.
Загальна площа території планованої діяльності - 339,08 га.
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПАТ «Дашуківські бентоніти», Бесараб В.М.
Код ЄДРПОУ – 00223941
19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка
тел. +38(068)9506736 Бесараб Володимир Михайлович
(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
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.
(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
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої
діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Документ дозвільного характеру
органу державної влади про провадження планованої діяльності.
(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 07.06.2019 року о 12:30 годині за адресою: пл. Миру, 27, смт Лисянка в
приміщенні Лисянської райдержадміністрації.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання 2 відбудуться _-____________________________________________________
(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
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

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
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)

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 337 аркушах.
(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
________________________________________-_____________________________________________
(вказати 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.
ПАТ «Дашуківські бентоніти», 19330, Черкаська обл., Лисянський район, село Дашуківка, тел.
+38(068)9506736 Бесараб Володимир Михайлович
Приміщення Лисянської райдержадміністрації – приймальня, 19301, пл. Миру, 27, смт Лисянка, тел.: 6-21-45
Дата ознайомлення громадськості з документами - 14 травня 2019 року.
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа).

