№ 20194243521
(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
Родовище експлуатується товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма «ДІМ».
Цільове призначення надрокористування: для господарсько-питних і побутових потреб, розливу
фасованої води.
Експлуатація родовища буде здійснюватись за допомогою існуючих артезіанських свердловин, що
перебувають на балансі підприємства та обладнані водозабірними спорудами та приладами обліку.
Для фасування та розливу води буде використовуватись лінія розливу, яка в своєму складі містить:
фільтрувальне обладнання; сатуратор для насичення діоксином вуглецю; транспортер, фасовочно-укупорочну
машину тощо.
Мазепинське родовище в адміністративних межах Білоцерківського району Київської області.
Географічні координати кутових точок ділянки надр:
Т. 1- Пн. Ш – 490 54/ 45//
Сх. Д – 290 59/ 50//;
Т.2 - Пн. Ш – 490 54/ 45//
Сх. Д – 300 00/ 10//;
Т.3 - Пн. Ш – 490 54/ 35//
Сх. Д – 300 00/ 10//;
Т.4 - Пн. Ш – 490 54/ 35//
Сх. Д – 290 59/ 50//.

Балансові експлуатаційні запаси питних підземних вод загальнодержавного значення
Мазепинського родовища у відкладах бучацької серії еоцену затверджені Державною комісією
України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України.
Очікувані техніко-економічні показники Мазепинського родовища питних підземних вод;
Назви показників
Одиниці
Дані
виміру
Підготовлені до промислового освоєння експлуатаційні запаси м3/доб
96,0
підземних вод, представлені до оцінки ДКЗ
Річна продуктивність підприємства водопостачання:
- з видобутку підземних вод
тис.м3
22,1
- з використання підземних вод, в тому числі:
тис.м3
21,0
3
- відпуск споживачу з метою нецентралізованого водопостачання
тис.м
14,35
3
ПЕТ- пляшка 5,0 л.
тис.м
4,4
газована – пляшки 1,5л; 1,0 л; 0,5 л.
тис.шт.
883
господарчо-питні та побутові потреби
тис.м3
2,2
Незворотні втрати води
%
5%
тис.м3
1,104
Розрахунковий термін експлуатації родовища
роки
25
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ АГРОФІРМА «ДІМ», Литвин О.М.
Код ЄДРПОУ – 03755331
09130, Київська обл., Білоцерківський район, село Дрозди, вул. Польова, будинок 2-Б;
тел. (044)6329324, (0456)329331, ((044)6353426 Литвин О.М.
(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А; eko.koda@ukr.net,
тел. (044)279-01-58; директор Департаменту - 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 рішеннями 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 35 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 09 липня 2019 року о 12:00 годині за адресою: Будинок культури села
Дрозди, вул. Польова 1-Б, село Дрозди, Білоцерківський район, Київська обл., 09130
(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А; eko.koda@ukr.net,
тел. (044)279-01-58; директор Департаменту - Киреєва Вікторія Станіславівна.
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки подання
запитань, зауважень і пропозицій
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А; eko.koda@ukr.net,
тел. (044)279-01-58; директор Департаменту - Киреєва Вікторія Станіславівна.
(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 147 аркушах з додатками.
(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.
ТОВ АГРОФІРМА «ДІМ», 09130, Київська обл., Білоцерківський район, с. Дрозди, вул. Польова, будинок 2-Б;
тел. (044)6329324, (0456)329331, (044)6353426 - Литвин О.М.
Будинок культури села Дрозди, вул. Польова 1-Б, село Дрозди, Білоцерківський район, Київська обл., 09130;
контактні телефони: (04563)29416.
Дата ознайомлення громадськості з документами – 11 червня 2019 року.
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайомитися з документами, контакти)

