________________24.10.2019_________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

_____________201910224693___________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

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
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА-БУД-ІНВЕСТ» планує
видобувати пісок з Броварського родовища в якості компоненту в’яжучого для щільних
силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації та планування.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Розробку корисної копалини передбачається проводити гідромеханізованим
способом за допомогою плавучого дизельного земснаряду, із зовнішнім розташуванням
карт намиву, а розкривні роботи по транспортній схемі, за допомогою екскаваторів з
нижнім черпання. Видобутий пісок з карт намиву після зневоднення буде
навантажуватися екскаватором до автотранспорту, а далі транспортуватися до
споживача.
Зняття родючого шару ґрунту на родовищі буде проводитися бульдозером з
подальшим формуванням його у бурти.
Всі розкривні породи в процесі розробки родовища будуть використані для
рекультивації земель порушених гірничими роботами.
Згідно з варіантом розробки (базовий) експлуатація родовища здійснюватиметься
наявним фондом спецтехніки у межах контуру підрахованих та затверджених запасів
пісків.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

Загальна площа родовища становить 5,2 га. Балансові запаси родовища на
01.01.2020 р. складають 586,998 тис. м3. Потужність підприємства відвантаження
товарного піску становить 50,0 тис. м3/рік.

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА-БУД-ІНВЕСТ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 35335961
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),

07413, Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. В. Чорновіла, 1.

тел: (067) 849-59-37
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (+38 044) 279-01-58,
е-mail: info@eko.koda.gov.ua, контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Отримання спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних
копалин – піски) на Броварському родовищі, 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 03 березня 2020 року, о 12 год. 00 хв.
за адресою: с. Рожни, вул. Свободи, 41Г, Приміщення Будинку культури
Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(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
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (+38 044) 279-01-58,
е-mail: info@eko.koda.gov.ua, контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (+38 044) 279-01-58,
е-mail: info@eko.koda.gov.ua, контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна
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 280 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
Рожнівська сільська рада, с. Рожни, вул.Свободи, 41В, з 10.02.2020 р.
Сільський голова Кабиш Володимир Михайлович
ТОВ «АЛЬФА-БУД-ІНВЕСТ» с. Пухівка, вул. В. Чорновіла, 1, з 10.02.2020 р.
Директор Самсонов Сергій Рюрикович
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
__________________________________________________________________________________________
може ознайомитися з документами, контактна особа)

