(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

2019583581_
(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.
Планована діяльність полягає в видобуванні корисних копалин – руд золота
Клинцівського родовища в Кропивницькому та Компаніївському районах Кіровоградської
області.
Розробка родовища буде проводитися підземним способом з використанням
єдиного комплексу гідрофікованого самохідного прохідницького і видобувного
обладнання з дизельним приводом.
Розкриття родовища передбачається похилим з’їздом під самохідну техніку (як
основна розкривна та транспортна виробка), системою штреків і вентиляційно-ходових
висхідних.
За результатами підрахунку запасів та оцінки перспективних ресурсів
підприємством приймається річна продуктивність по видобутку руди 100,0 тис. т. Термін
експлуатації ділянки при відпрацюванні запасів складе близько 20 років.
________________________________________________________________________
(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 «Ліра Майн Мінералз»,
Код згідно з ЄДРПОУ 42568264
Місцезнаходження юридичної особи: 02090, м. Київ, бул. Ярослава Гашека,
буд. 18, оф. 3.
Контактний номер телефону: +380676483450
E-mail: lyramineminerals@gmail.com
_______________________________________________________________________
(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 громадянинапідприємця (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) 206-20-89, (044) 206-31-40. E-mail:
m.shimkus@mеnr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Мінприроди України.
________________________________________________________________________
(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, отримання Спеціального дозволу 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
(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 відбудуться
31 липня 2019 року, о 12:00 годині, за адресою:25022, Кіровоградська область,
м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 32/29, 4 поверх, кабінет №408 в приміщенні
Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
Кіровоградської обласної Державної адміністрації.
_______________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40,
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки
впливу на довкілля Мінприроди України
_____________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40,
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки
впливу на довкілля Мінприроди України
_______________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
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
- в робочі часи з 17.07.2019 року в приміщенні Управління з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю Кіровоградської обласної державної адміністрації, за
адресою 25022, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 32/29.
Контактна особа – Голота Світлана Анатолівна, телефон – +380505246152
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

