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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 передбачає видобування корисної копалини (пісок) «сухим» відкритим
методом (кар’єр) по автотранспортній системі розробки із використанням спеціалізованої гірничої
автотехніки – бульдозера та екскаватора з паралельним просуванням фронту робіт та тимчасовим
відвалоутворенням. Розробка родовища передбачається із дотриманням охоронного цілику в 0,5м над
обводненими пісками. Відвантаження корисної копалини буде екскаваторне на автотранспорт Споживача.
Розкривні породи включно із грунтово-рослинним шаром розробляються бульдозером у тимчасові
штабеля. Скельні розкривні породи (вапняки) розробляються із застосуванням бульдозера оснащеного
розпушувачем, або при необхідності екскаватором з клин-молотом. З штабеля розкривні породи
екскаваторно відвантажуються та перевозяться на зберігання у тимчасовий відвал автосамоскидом.
Заскладовані у відвал розкривні породи будуть в подальшому використані під час рекультиваційних робіт
відробленого кар’єру.
Рекультивація земель, порушених гірничо-видобувними роботами, передбачається під пасовище,
сплановані борта кар’єру під лісонасадження. Рекультивація відробленого кар’єру передбачається після
завершення його відпрацювання.
Склад виробництва: кар'єр; прикар’єрний виробничий майданчик викладений бетонними плитами;
тимчасові відвали; дороги і під'їзди.
Площа ділянки родовища в межах підрахунку запасів складає 2,10га. На даний час родовище є
підготовлене для промислової розробки та на північно-західній частині вже частково порушене та
розроблене кар’єрними відробками. Балансові запаси корисної копалини на 01.01 2019р. становлять –
45,80тис м3. Об'єм розкривних порід на родовищі становить: грунтово-рослинний шар – 2,80тис.м3;
суглинків – 35,0тис.м3; пісковиків та вапняків 69,4тис.м3; шар зачистки – 1,90тис.м3. Всі вийняті відвальні
породи будуть використані під час виконання рекультивації кар’єру.
Продуктивність кар'єру по видобутку піску становить 15,0тис.м3/рік піску. Режим роботи кар’єру сезонний, в одну 8мигодинну зміну, 190днів в рік. Забезпеченість підприємства запасами корисної
копалини становить 10-18 років в залежності від потужності видобутку.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧАРІВЩИНА», код ЄДРПОУ 33992613.
Юридична/фактична адреса: 47302, Тернопільська обл., Збаразький район, м.Збараж, вул.Залізнична,
б.14. Директор – Сидор Василь Васильович.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації вул.Шашкевича, 3, м.Тернопіль, Тернопільська область, 46002. Тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна
адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua. Контактна особа - Груніна Світлана Олександрівна, тел. 0352 22-00-20.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде:
отримання/продовження спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною
Геологічною службою Геології та надр України.
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 30 робочих днів (не менше 25, але не більше 35
робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 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 в 11.00 годині 26 липня 2019 р. в приміщенні
Колодненської сільської ради розташованої за адресою - с.Колодно, вул.Морозенка 1. Контактний телефон
відповідальної особи: +38(097) 085-5014.
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
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації вул.Шашкевича, 3, м.Тернопіль, Тернопільська область, 46002. Тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна
адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua. Контактна особа - Груніна Світлана Олександрівна, тел. 0352 22-00-20.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації вул.Шашкевича, 3, м.Тернопіль, Тернопільська область, 46002. Тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна
адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua. Контактна особа - Груніна Світлана Олександрівна, тел. 0352 22-00-20.
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 на 86-ти аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
, а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ним:
Звіт з оцінки впливу на довкілля буде розміщений в приміщенні Колодненської сільської ради
розташованої за адресою - с.Колодно, вул.Морозенка 1, Тернопільської області протягом всього терміну
громадського обговорення.

Директор
ТОВ «ЧАРІВЩИНА»

______________ Сидор В.В.

