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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 полягає у доробці Гнідинського родовища пісків (розробці
запасів до горизонту +95,0 м Південної ділянки). Корисною копалиною родовища є
будівельні піски неоплейстоценового віку еолово-делювіального та алювіального
генезису, придатні для улаштування шляхових одягів, для використання в
будівельних розчинах тощо. Показники якості пісків відповідають вимогам ДСТУ
Б.В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів,
конструкцій і робіт. Технічні умови».
Детальна розвідка родовища була виконана у 1973 році до горизонту з
абсолютною відміткою +105,0 м та затвердженими запасами пісків в кількості 4288,7
тис. м3. В період експлуатації родовища у 1983-1985 рр., 1992 р., 2009 р. з метою
приросту запасів проводилась дорозвідка горизонту +95,0 м та затвердження запасів
пісків родовища.
У 1997 р. ВАТ «Київопорядкомплект», (нині ПрАТ «Київопорядкомплект»)
отримано спеціальний дозвіл на користування надрами Державної служби геології
та надр України від 20.10.1997 р. № 1109, наданий з метою видобування пісків
Гнідинського родовища строком на 20 років.
Повторна геолого-економічна оцінка запасів пісків Південної ділянки
Гнідинського родовища виконана у 2017 р. в межах ділянки надр, визначеної
спеціальним дозволом.
Запаси корисної копалини (будівельний пісок) віднесені за промисловим
значенням, ступенем геологічного та техніко-економічного вивчення до класу з
кодом 111 (балансові запаси) в кількості за категорією В+С1 511,10 тис. м3 та до класу
з кодом 222 (умовно балансові запаси) в кількості за категорією С2 156,00 тис. м3. На
родовищі визначений проміжний розкрив, представлений суглинком в кількості
65,00 тис. м3, який може бути використаний для проведення рекультивації
відпрацьованих площ кар'єру.
2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» (ПрАТ
“Київопорядкомплект”)
Код згідно з ЄДРПОУ: 05503326.
Голова правління Пархома Олег Євгенович.
Поштова адреса: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9.
Контактний номер телефону: (044) 285 57 60.
E-mail: office@oporyad.kiev.ua.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації; поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2-А; електронна адреса:
eko.koda@ukr.net; тел. (044)279-01-58; контактна особа: директор Департаменту
Киреєва Вікторія Станіславівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на
довкілля
Вид рішення про провадження планованої діяльності – Спеціальний дозвіл на
користування надрами, що видається Державною 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 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
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.
Впродовж 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 не проводяться згідно статті 17 п. 21 закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».
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 обласної державної
адміністрації; поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2-А; електронна адреса:
eko.koda@ukr.net; тел. (044) 279-01-58; контактна особа: директор Департаменту
Киреєва Вікторія Станіславівна.
7. Уповноважений центральний орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації; поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2-А; електронна адреса:
eko.koda@ukr.net; тел. (044)279-01-58; контактна особа: директор Департаменту
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.
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:
08340, Київська обл., Бориспільський район, село Гнідин, вул. Нова, 1 –
Гнідинська сільська рада, телефон (095) 281 00 74.
Київська
обл.,
Бориспільський
район,
село
Гнідин,
кар'єр
ПрАТ
"Київопорядкомплект" – приміщення охорони, телефон (095) 281 00 74.

