Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля
та фінансування оцінки впливу на довкілля
_______________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб`єктом господарювання)

2021848345____________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планової 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.
Облаштування споруд з виробництва асфальтобетонної суміші на проммайданчику,
що розташований на ділянці біля м.Хотин ( за межами населеного пункту) Хотинської
територіальної громади Дністровського району Чернівецької області ( Анадольська
сільська рада Хотинського району Чернівецької області) ТОВ «Енергетично-дорожнє
будівництво» (ТОВ «ЕДБ»)
Згідно проектних рішень передбачено улаштування асфальтобетонної установки
ДС-168 ( виробництва ПАТ «Кредмаш») для виготовлення асфальтобетонної суміші для
ремонту доріг. Потужність установки 160 т/год. (300 тис.т/рік).
До складу установки входить: агрегат живлення, транспортер подачі інертних
матеріалів, силоси мінерального порошку, бункер целюлозної добавки, бункер
структуруючої добавки, сушильний барабан, бункер негабариту,бункери гарячого
асфальту, резервуари дизпалива та фракції газойлевої-гудронової легкої. Передбачено
розміщення складів інертних матеріалів та бітума. Передбачено розміщення допоміжного
обладнання ( автозаправний пункт, зварювальний пост, металообробка).
Загальна площа ділянки, відведеної під плановану діяльність – 0,3 га, знаходиться в
оренді ТОВ «ЕДБ». Кадастровий номер земельної ділянки 7325082000:02:001:0225.
Кількість створених робочих місць -10 працівників.
_____________________________________________________________________________
(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 «ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ
БУДІВНИЦТВО »
Код ЄДРПОУ 33757711 . 19000, Черкаська область, м.Канів, вулиця Енергетиків, буд.65,
тел.(044)2236381
(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 Чернівецької ОДА, 58003, м.Чернівці,
вул.Маяковського, 35. E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, тел.(0372)522223,
контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна
(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 ОДА
__________________________________________________________________________
(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 із оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб`єктом господарювання,
що передається для видачі висновку про оцінку 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 її 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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться: відповідно до п.2-1 статті 17 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII (редакція від 17.07.2020 р., підстава №733ІХ), 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. Зауваження і пропозиції громадськості ( у тому числі в електронному
вигляді) приймаються до Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА :
- в письмовій формі- 58003, м.Чернівці, вул.Маяковського, 35;

- в електронному вигляді- ecology@bukoda.gov.ua
___________________________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться – не заплановані.
( вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА, 58003, м.Чернівці,
вул.Маяковського, 35. E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, тел.(0372)522223,
контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій.
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА, 58003, м.Чернівці,
вул.Маяковського, 35. E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, тел.(0372)522223,
контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна
(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 305 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації ( відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.
ТОВ «ЕДБ»
Адреса: Чернівецька обл., Хотинська тергромада Дністровського району, ділянка
автотраси Н 03 ( Житомир-Чернівці), за межами м.Хотин
Тел. 0980357703
Контактна особа: Крупський Валерій Вікторович
Дата, з якої громадськість зможе ознайомитись з документами- з 23.10.2021р.
Хотинська міська рада.
Адреса:60000, м.Хотин, вул.О.Кобилянської, буд.2А
e-mail: khotyn.gromada@gmail.com
Контактна особа: Голова Хотинської міської ради Дранчук Андрій Дмитрович
Дата,з якої громадськість зможе ознайомитись з документами- з 23.10.2021р.
___________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

