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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.
Планова діяльність полягає у видобуванні корисних копалин – пісків на
Сереховицькому родовищі у Старовижівському районі Волинської області.
ТОВ «ВОЛИНЬБУДМАТЕРІАЛИ» планує для розробки Сереховицьке родовище
пісків у межах площі 71,09 га.
На Сереховицькому родовищі пісків підраховані запаси по категорії В і С1. Запаси
категорії В складають 2178,0 тис.м3, категорія С1 – 2686,0 тис.м3. Всього по категоріям В і
С1 – 4864 тис.м3.
На родовищі наявно 207880,7 м3 розкривних порід, корисної копалини – 4863854,2
м3.
Корисна копалина на родовищі залягає у середньому на глибину 7,46 м від
поверхні, що обумовлює можливість розробки відкритим способом, кар’єром.
Враховуючі гірничо-геологічні умови розробки родовища, потужність і фізико
механічні властивості корисної копалини і розкривних порід, технологічні особливості
добування пісків, а також досвід розробки подібних родовищ, приймається транспортна
система розробки родовища з паралельним розміщенням фронту робіт і внутрішнім
розташуванням відвалів розкривних порід.
Технологічна схема розкривних робіт передбачає:
- розробку ґрунтово-рослинного шару бульдозером послідовними заходками та
складуванням в бурти висотою 3-5 м. Із буртів ГРШ відвантажується екскаватором в
автосамоскиди з доставкою у тимчасові відвали або на підготовлені для рекультивації
площі;
- розробку шару зачистки бульдозером послідовними заходками та складуванням в
бурти висотою 3-5 м. Із буртів шару зачистки відвантажується екскаватором в
автосамоскиди з доставкою у тимчасові відвали або на підготовлені для рекультивації
площі.
Технологічна схема видобувних робіт передбачає:
- розробку корисної копалини (пісків) за допомогою одноківшевого екскаватора з
наступним навантаженням в автотранспорт замовників - споживачів
Всі розкривні породи в процесі розробки родовища будуть використані для
рекультивації земель порушених гірничими роботами.
Відпрацьовані кар’єри підлягають гірничотехнічній і біологічній рекультивації та
будуть рекультивуватися почергово по мірі відробки.
_______________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОЛИНЬБУДМАТЕРІАЛИ»
Код згідно з ЄДРПОУ 43629599
Місцезнаходження юридичної особи: 43026, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця
Єршова, будинок 11А.
Контактний номер телефону: (050)5559754
E-mail: vbm0620@gmail.com
_______________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянинапідприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент
екологічної оцінки та контролю
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, E-mail: OVD@mepr.gov.ua,
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної
оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 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 Отримання спеціального дозволу 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
(вказується у шапці оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку
про оцінку впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження чи 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 занесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться - дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань не визначено:
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).
_______________________________________________________________________
(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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент
екологічної оцінки та контролю
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, E-mail: OVD@mepr.gov.ua,
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної
оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
_____________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент
екологічної оцінки та контролю
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел. +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, E-mail: OVD@mepr.gov.ua,
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної
оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
_______________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон 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, повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
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
- в робочі часи ( з 8:00 до 17:00) з 14.09.2020 року за адресою:
44442, Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Сереховичі, вул. Центральна, буд.
24а. тел. +38 (03346) 9-46-93, Е-mail: serehovychivska@gmail.com,
Контактна особа : Шиманський Ростислав Тихонович, голова ОТГ,
тел. +38 (03346) 9-46-93
___________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

