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(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 І цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
«Розробка Стриганцівського родовища вапняків для виробництва вапна,
вапнякової муки та щебеню в Тисменицькому районі Івано-Франківської області»
Планованою діяльністю передбачається видобування корисних копалин – вапняків
щільних і тріщинуватих білого і світло-сірого кольору, органогенно-уламкових,
дрібнодетритових, слабопористих туронського ярусу верхньої крейди на Стриганцівському
родовищі. Площа родовища – 3,9 га, площа кар’єрного поля – 6,35 га. Передбачена
транспортна система розробки відкритим способом із застосуванням автомобільного
транспорту та розміщенням розкривних порід в зовнішніх і внутрішньому відвалах.
Просування фронту видобувних і розкривних порід паралельне. Розробка ґрунтово-рослинного
шару проводиться бульдозером та екскаватором із подальшим транспортуванням
автосамоскидом до тимчасового зовнішнього відвалу, який в подальшому використовується
під час рекультивації. Розробка корисних копалин проводиться екскаватором з попереднім
розпушенням із застосуванням технології Rip&Load з подальшим транспортуванням
автосамоскидами. Запланована річна продуктивність – 88,1 тис. м³ (200 тис. тон). Видобута
гірські копалини – вапняки, придатні для виробництва вапна будівельного 2 сорту і муки
вапнякової 1 сорту придатної в якості мінеральної підкормки сільськогосподарських тварин і
птиці.
(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 обмеженню відповідальністю «Стриганецький кар’єр». Код ЄДРПОУ
34217162. Юридична адреса: 77432, Івано-Франківська обл., Тисменицький район,
с. Стриганці, вул. Шевчкена, 30. Контактний номер телефону: +38(050)3313374.
(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), 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 Івано-Франківської облдержадміністрації,
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23 А, тел. (0342) 52-61-50, контактна особа –
Пліхтяк Андрій Дмитрович .
(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
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планової діяльності буде
висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планової
діяльності з видобування корисних копалин, що видається Управлінням екології та природних
ресурсів Івано – Франківської обласної державної адміністрації.
(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) не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України
Ж733-ІХ від 18.06.2020 р., яким внесено зміни до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», зокрема частина 2 статті 17 передбачає, що 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 у 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.
Враховуюче зазначене, зауваження і пропозиції (у тому числі в електронному вигляді)
необхідно направляти на електронну пошту: main@eco.if.gov.ua.
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 Івано-Франківської облдержадміністрації,
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23 А, (0342) 52-61-50,
контактна особа – Пліхтяк Андрій Дмитрович
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 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 Івано-Франківської облдержадміністрації,
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23 А, (0342) 52-61-50,
контактна особа – Пліхтяк Андрій Дмитрович
(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 на 320 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

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:
Єзупільська селищна рада. Юридична адреса: 77411,Івано-Франківський район, смт
Єзупіль, вул. Степана Бандери, 50. Контактний номер телефону: +38(03436)51216. Контактна
особа: Жолоб Юрій Ігорович.
Ознайомлення зі звітом з 28.12.2020 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

