_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
_____________20204175682______________
(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
ТОВ «ЛОМАЧИНЦІ ХС» здійснює видобування пісків, придатних після
збагачення шляхом вилучення зерен розміром 5,0 мм для виготовлення будівельних
розчинів, дорожнього будівництва і як компонент в’яжучого щільних силікатних бетонів,
відходи від збагачення піску фракції більше 5,0 мм придатні для виробництва гравію, а
також придатні для благоустрою, рекультивації та планування; вапняків придатних для
виготовлення вапнякових меліорантів на Північно-Ломачинецькому родовищі у
відповідності до отриманого спеціального дозволу на користування надрами №5252 від 21
грудня 2010 р. (наказ №235 від 22.07.2019 р. (внесення змін)).
Північно-Ломачинецьке родовище пісків та вапняків розташоване в 1 км на
північний схід від с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місце провадження планованої діяльності)

Родовище передбачається розробляти відкритим способом, кар’єром рівнинного
типу екскаваторним способом (1-м видобувними по спільнозалягаючій корисній копалині
(пісок), 1-м розкривним горизонтом (породи грунтово-рослинного шару (ГРШ),
некондиційні піски, суглинки).
Проектом приймається транспортна система розробки родовища з застосуванням
на розкривних роботах автомобільного транспорту та розміщенням покривних порід у
зовнішніх відвалах, а також на видобувних роботах з транспортуванням корисної
копалини на дробильно-сортувальний завод (ДСЗ) для подальшої переробки.
Розробка корисної копалини буде провадитись на всю підраховану і затверджену
потужність корисної копалини по геологічному розрізу.
Допоміжне обладнання – бульдозер, навантажувач телескопічний та фронтальний,
а також автонавантажувач вилковий.
Паралельно з фронтом посування видобувних робіт, після повного відпрацювання
запасів пісків та вапняків на всю глибину їх підрахунку, провадяться рекультиваційні
роботи.
Площа родовища по межі підрахунку запасів складає 8,36 га.
Загальна площа земельних ділянок під розробкою родовища становить 13,9876 га.
Запаси пісків та вапняків апробовані протоколом ДКЗ України №4181 від
01.12.2017 р. в кількості: піски – 61,0 тис.м3 за категоріями В і С1; вапняки – 982,3 тис.м3
(1768,0 тис. т) за категорією С1. Залишок запасів станом на 01.01.2018 року: піски – 28,5
тис.м3 за категоріями В і С1; вапняки – 982,3 тис.м3 (1768,0 тис. т) за категорією С1.

Річна продуктивність кар’єру складає 99,5 тис. м3 в т.ч.: по вапнякам – 55,8 тис.м3
(100,5 тис. т); по піску – 43,7 тис. м3.
_____________________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОМАЧИНЦІ ХС»
код ЄДРПОУ 36528648
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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),

Юридична адреса: 60235, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Ломачинці.
тел.: (067) 945 08 49
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної
адміністрації, що знаходиться за адресою: 58003 м. Чернівці, вул. Маяковського, 35;
тел./факс: (0372) 52-22-23; e-mail: ecology@bukoda.gov.ua. Контактна особа – начальник
Управління – Білоконь Микола Васильович.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Управлінням екології та
природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації для виконання
особливих умов отримання спеціального дозволу на користування надрами, що видається
Державною службою геології та надр України
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

на підставі Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 відбудуться 25.06.2020 р. о 12 годині в приміщенні
Ломачинецької загальноосвітньої середньої школи за адресою: 60235, Чернівецька обл.,
Сокирянський р-н, с. Ломачинці, вул. Незалежності, 9.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної
адміністрації, що знаходиться за адресою: 58003 м. Чернівці, вул. Маяковського, 35;
тел./факс: (0372) 52-22-23; e-mail: ecology@bukoda.gov.ua. Контактна особа – начальник
Управління – Білоконь Микола Васильович.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної
адміністрації, що знаходиться за адресою: 58003 м. Чернівці, вул. Маяковського, 35;
тел./факс: (0372) 52-22-23; e-mail: ecology@bukoda.gov.ua. Контактна особа – начальник
Управління – Білоконь Микола Васильович.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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 з додатками.
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.
З матеріалами можна ознайомитись з 09.06.2020 р за адресами:
1) Ломачинецька сільська рада: 60235, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с.
Ломачинці, вул. Шлях, 31а. Контактна особа – секретар сільської ради Кефа Ліля Іллівна,
тел.: 03739 58 3 43.
2) Промисловий майданчик ТОВ «Ломачинці ХС»: Чернівецька обл.,
Сокирянський р-н, с. Ломачинці. Контактна особа – Хован Сергій Дмитрович, тел.: 067
945 08 49.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

