Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля
_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
20197304196
(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
Метою планової діяльності є видобування суглинків придатних для виробництва
цегли керамічної рядової повнотілої марки «100», в межах гірничого відводу, з
урахуванням зменшення обсягів запасів експлуатації Лубенського-2 родовища
суглинків до площі залишкових запасів, яка складає 9,4 Га. При розробці Лубенського2 родовища виїмці підлягають грунтово- рослинний шар і суглинок жовто-бурий
лесовидний. Родовище суглинків Лубенське-2, розташоване за адресою: Україна,
Полтавська область, Лубенський район, північна околиця м. Лубни, Лубенське-2
родовище суглинків
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Ґрунтово-рослинний шар відноситься до 1 категорії, а суглинки - до II категорії
порід за складністю їх екскавації. Розробка розкривних порід на кар’єрі ведеться
бульдозером ДТ-75 з наступним навантаженням їх екскаватором Е-652 у
автосамоскиди ММЗ-555 вантажопідйомністю 7 т і транспортуванням у тимчасові
зовнішні відвали для подальшого переміщення у вироблений простір кар’єру та
використанням для рекультивації земель. Максимальна висота розкривного уступу
складає 0,6 м. Площа родовища складає 9,4 га в межах Угоди № 2842 від 06.09.2018 додатку до «Спеціального дозволу на користування надрами» № 2842 від 21.11.2002
року, виданого Державною службою геології та надр України. Запаси цегельної
сировини складають 548 тис. м3. Геологічний коефіцієнт розкривних порід - 0,07 м3/м3.
Потужність грунтового покриву коливається в межах 0,1-0,6 м, в середньому становить
0,5 м. Середньорічний обсяг видобутку суглинків складає 10,6 тис.м3. Режим роботи
кар'єру приймається 190 днів на рік.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (ТОВ "ЛУБЕНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД") код згідно з
ЄДРПОУ 21055620
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ П.ОСИПЕНКО, будинок 30
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації,
36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1. Тел.: (0532) 56-95-08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону 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 - 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 25 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
18 вересня 2019 року о 13 годині, за адресою: 37500, Полтавська область, м. Лубни,
вул. П. Осипенка, 30
(зазначити 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
Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації,
36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1. Тел.: (0532) 56-95-08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації,
36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1. Тел.: (0532) 56-95-08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону 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 на 187 аркушах.
(зазначити 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, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ П.ОСИПЕНКО, будинок 30 (час
ознайомлення з 7-00 до 16-00, з понеділка по п’ятницю)
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

Контактна особа: Болюта Юрій Дмитрович
Засульська сільська рада, 37552, Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля,
вул. Молодіжна, 78 (відділ комунальної власності та земельних відносин)
може ознайомитися з документами, контактна особа)

