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
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
_______________20206185966___________
(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
Планована діяльність передбачає продовження видобування суглинків придатних
для виробництва цегли керамічної в межах затверджених ДКЗ України запасів на
Піщанському родовищі суглинків в Сумському районі Сумської області.
Планована діяльність виконується на підставі Спеціального дозволу на
користування надрами від 21 вересня 2001 року № 2540 (зі змінами відповідно до
наказу від 27.06.2019 року № 206). Згідно Спецдозволу Піщанське родовище суглинку
розташоване в Сумському районі Сумської області, за 0,5 км на південь від с. Верхнє
Піщане. Основна частина родовища знаходиться на розпайованих землях Піщанської
сільської ради. Земельні ділянки, де розміщене родовище та планується видобуток
суглинку, відповідають цільовому призначенню, знаходяться в приватній власності,
використовуються на правах оренди.
В межах площі родовища розташований діючий кар’єр (займає близько 80%
площі). В північно-східній частині родовища в межах запасів категорії «В» виконані
розкривні роботи, що забезпечують поточний запас видобутку корисної копалини.
Розкриті та підготовлені до виїмки запаси складають близько 28,5 тис. м3.
Залишкові запаси родовища станом на 01.01.2020 р. становлять 156 тис.м3, в тому
числі по категоріям: А – 81 тис.м3, В – 75 тис.м3. Загальна ліцензійна площа
залишкових запасів родовища 4,13 га.
(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 «Будівельна виробничо-комерційна
компанія «Федорченко»» (код згідно з ЄДРПОУ 14005202), юридична адреса: 40022,
Сумська область, м. Суми, вул. Тополянська, буд. 26/1. Контактний телефон: Паршин
Олександр Сергійович – головний маркшейдер, (066)558-52-77, електронна пошта:
office@fmail.ua.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації, м. Суми, пл. Незалежності, 2, контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна,
тел. (0542) 77-08-61.
(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
Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою
геології та надр України відповідно до Постанови КМУ від 30.05.2011 № 615.
(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). Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
Відповідно до п. 21 ст. 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля» (зі
змінами внесеними згідно із Законом № 733-ΙХ від 18.06.2020 року) громадські
слухання не проводяться. Всі зауваження та пропозиції надаються в письмовій формі
до уповноваженого органу.
Громадські слухання (другі) відбудуться _______не передбачені_____________.
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
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації, м. Суми, пл. Незалежності, 2, контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна,
тел. (0542) 77-08-61.
(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

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2, e-mail: ovd.sumy@
gmail.com. Контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна (0542) 77-08-61.
(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 90 аркушах та додатки
до звіту.
(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
1. ТОВ «БВК компанія «ФЕДОРЧЕНКО»», адреса: 40022, Сумська область, м.
Суми, вул. Тополянська, буд. 26/1, з 10.08.2020 року з понеділка по п’ятницю з 9:00 до
17:00 години. Контактний телефон: Паршин Олександр Сергійович – головний
маркшейдер, тел.. (066)558-52-77, електронна пошта: office@fmail.ua.
2. Відділ екології, енергозбереження та розрахунків за енергоносії департаменту
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, за адресою м. Суми, пл.
Незалежності 2, з 10.08.2020 року понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п’ятниця з 8:00 до
16:00 години. Контактний телефон: Мартиненко Світлана Олексіївна – начальник
відділу екології, енергозбереження та розрахунків за енергоносії, тел..(0542) 700-395.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

