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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
Видобування цегельної сировини (суглинків) для виробництва керамічної цегли на
Левківському родовищі суглинків в с.Левків Крижопілького району Вінницької області.
Корисна копалина представлена четвертинними суглинками бурувато-жовтими,
бурими і палево-жовтими, які залягають під грунтово-рослинним шаром. Мінімальна
потужність корисної копалини – 1,2м. Супутні корисні копалини на родовищі відсутні.
Запаси цегельної сировини – суглинків, затверджені Протоколом УкрТКЗ № 4955 від
13.09.1990 р. в кількості по категоріях: В – 84 тис.м3, С1 – 195 тис.м3; В+С1 - 279 тис.м3.
Площа проектного кар’єру (підрахунку запасів) – 4,7 га.
Видобуті екскаватором в кар’єрі суглинки автомобільним транспортом доставляються
на цегельний завод. Відформована з суглинків цегла висушується природним способом,
випалюється в кільцевій печі і реалізується споживачам. Розкривні породи, розробляються
окремо і розміщуються у відвалах для наступного використання при рекультивації
порушених земель.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАМСВІТ» (код згідно ЄДРПОУ:
35793306).
Адреса реєстрації та місце знаходження: 24636 Вінницька область, Крижопільський
район, с.Левків, вул.Родинна,12.
Директор: Щербатюк Світлана Василівна.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької
облдержадміністрації. 21100, м.Вінниця, вул.Соборна, 15А. Телефон: (+38 0432) 67-08-20,
Тел.факс: (+38 0432) 67-08-39. Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу
на довкілля, природних ресурсів та поводження з відходами Лісовенко Олена Віталіївна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля – Спеціальний дозвіл
на користування надрами Левківського родовища суглинків, що видається Державною
службою геології та надр України, відповідно до статті 11 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Відповідно до п.21, статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
«Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що
зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання,
передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період,
не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей
період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.» {пункт 21 статті 17
доповнено згідно із Законом № 733-IX від 18.06.2020}.
Тривалість громадського обговорення становить 25 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.
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). Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.
6. Уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької
облдержадміністрації. 21100, м.Вінниця, вул.Соборна, 15А. Телефон: (+380432) 67-08-20,
Тел.факс: (+380432) 67-08-39. Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на
довкілля, природних ресурсів та поводження з відходами Лісовенко Олена Віталіївна.
7. Уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької
облдержадміністрації. 21100, м.Вінниця, вул.Соборна, 15А. Телефон: (+38 0432) 67-08-20,
Тел.факс: (+38 0432) 67-08-39. Електронна адреса: vineco@ukr.net Контактна особа: головний
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, природних ресурсів та поводження з відходами
Лісовенко Олена Віталіївна.
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 126 аркушах з додатками.
9. 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
Соколівська сільська рада, вул. Соборна, 1, с.Соколівка, Крижопільського району
Вінницької області, з 28.09.2020р. Контактна особа: голова Мельник Олександр Леонідович,
телефон: (04340) 25442.

