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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадськоfо обговорення звiту

з оцiнки впливу на довкiлля

Повiдомляемо про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля
плановчtноi дiяльностi, зазначеноi у пунктi 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врЕlхування зауважень i пропозицiй громадськостi до планованоi дiяльностi.

1. Планована дiяльнiсть
Передбачасться промислова розробка Бl"rанського родовища будiвельних пiскiв площею l0,7 га.

Корисна копttлина - пiсок. Рiчна продуктивнiсть кар'еру по кориснiй копалинi 41,6 тис. м3.

Бу"lанське родовище булiвельних пiскiв розташоване у Бучанському районi Киiъськоi областi, на
вiдстанi 0,2 км на пiвденний захiд вiд села Забl^rчя, в межах земель Михайлiвсько-Рубежiвськоi
сiльськоТ ради.

,Щля впровадження планованоТ дiяльностi передбачасться змiна цiльового призначення земельноТ

дiлянки площею 5 га (кадастровий номер З222485200:05:005:5З19) з ((для ведення особистого

селянського господарства) на кземлi промисловостi, транспорry, зв'язку, енергетики, оборони та iншого
призначення - для розмiщення та експлуатацiТ основних, пiдсобних i допомiжних бlдiвель та споруд

пiдприемствами, що пов'язанi з користуванням надрами)).

(загальнi технiчнi характеристики, у тому числi параметри планованоi дiяльностi (поryжнiсть, довжина, lrлоЩа,

обсяг виробництва тощо), мiсце провадження планованоi дiяльностi)

2. Суб'ект господарювання
Товариство з обмеженою вiдповiда-пьнiстю (ЛЕГАЛС), код згiдно з СДРПОУ

40165919, мiсце знаходження юридичноi особиi 0740З, КиiЪська обл., м. Бровари, вул. Олега

OHiKieHKa (ранiше вул, Кутузова),127, контактний номер телефону +380679615156.

(повне найменрання юридlтчноТ особи, код згiдяо з СЩРПОУ або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноТ особи -

пiдприемця, iдентифiкачiйний код або серiя та номер паспорта (для фiзичнrтх осiб, якi через своiрелiгiйнi
переконаннrI вiдмовляються вiд прийняття ре€страцiйного номера облiковоi картки IuIатника податкiв та офiцiйно

повiдомили про це вiдповiдному контролIоючому оргаrrу i мають вiдмiтку у паспортi), мiсцезнаходження
юридичноТ особи або мiсце провадження дiяльностi фiзичноТ особи - пiдприемшя (поштовий iндекс, адреса),

контак,гний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечу€ проведення громадського обговорення
MiHicTepcTBo захисту довкiлля та природних pecypciB УкраiЪи,

,Щепартамент екологiчноТ оцiнки та контролю, вiддiл оцiнки впливу на довкiлля
030З5; м. КиiЪ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 35,

OVD @mерr.gоч.uа, тел./факс +З8 (044) 206-З1-40, +38 (044) 206-З1-50, +38 (044) 206-31-13
контактна особа - Тiщенкова Марина Олегiвна, лиректор департаменту

(найменрання уповноваженого органу, мiсцезнаходження, номер телефону т,а контактна особа)



4. Процедура прийняття рiшення про провадження планованоi дiяльностi та орган, який

розглядатиме результати оцiнки впливу на довкiлля
_ Спецiальний дозвiл на користування надрами для видобування корисних коп:uIин, що видасться

.Щержавною службою геологii та надр Украiни вiдповiдно до Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
30 травня 20l1 р. Ns бl5 <<Про затвердження Порядку надання спецiальних дозволiв на корисryвання
надрами);

- Рiшення про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та змiну ik
цiльового призначення, що видаеться (приймаеться) органом виконавчоi влади або органом мiсцевого
самоврядування вiдповiдно до Закону Украiни <Про землеустрiй>, Закону УкраТни кПро державну
експертизу землевпорядноТ документацiТ>.

(вид рiшення про провадження планованоi дiяльностi, орган, уповноважений його видавати, нормативниЙ

документ, що передбачас його видачу)

5. Строки, тривалiсть та порядок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на
довкiлля, включаючи iнформацiю про час i мiсце ycix запланованих громадських слухань

Тривалiсть громадського обговорення становить 25 робочих днiв (не менше 25, але не бiльше 35

робочих днiв) з моменту офiцiйного опублiкування цього оголошеннJI (зазначаеться у назвi оголошення)

та надання громадськостi доступу до звiту з оцiнки впливу на довкiлля та iншоi додатковоТ iнформацiТ,

визначеноТ суб'ектом господарювання, що передаеться для видачi висновку з оцiнки впливу на довкiлля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськiсть мае право подавати буль-якi

заувiDкення або пропозицii, якi, на ii думку, стосуються планованоТ дiяльностi, без необхiдностi ix
обгрунтування. Зауваження та пропозицiТ можугь подаватися в IIисьмовiй формi (у тому числi в

електронному виглядi) та усно пiд час громадських слухань iз внесенням до протоколу громадських

сл}хань. ПропозицiТ, наданi пiсля встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на перiод дii та в межах територiТ карантину, встановленого Кабiнетом MiHicTpiB

УкраТни з метою запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноi хвороби (COVID-
19), спричиненоI KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днiв з дня
скасування карантину, громадськi слухання не проводяться i не признаtIаються на дulи) що припадають

на цей перiод.

Громадськi слухання (п е ршi) вiдбудlться

дату, час, мiсце та адресу проведення громадських слцань)
вiдбудугься

(вказати дату, час, мiсце та адресу проведенrш громадських слухань)

б. Уповноважений центральний орган або уповноважений територiальний орган, що
забезпечуе доступ до звiту з оцiнки впливу на довкiлля та iншоiдоступноi iнформачii щодо
планованоi дiяльностi

MiHicTepcTBo захисту довкiлля та природних pecypciB Украiни,
.Щепартамент екологiчноТ оцiнки та контролю, вiддiл оцiнки впливу на довкiлля

0ЗOЗ5, м. КиТв, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 35,
OVD @mерr,gоч.uа, тел./факс +38 (044) 206-З 1-40, +З8 (044) 206-31-50, +38 (044) 206-31-1З

контактна особа - Тiщенкова Марина Олегiвна, директор департаменту
( обу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноваясений територiальний орган, до якого
надаються зауваження i пропозицii, та строки надання зауважень i пропозицiй

MiHicTepcTBo захисту ловкiлля та природних pecypciB УкраТни,

,Щепартамент екологiчноТ оцiнки та контролю, вiддiл оцiнки впливу на довкiлля
030З5, м. КиТв, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 35,

OVD @mерr.gоч.ча,'тел./факс +З8 (044) 206-З1-40, +З8 (044) 206-31-50, +З8 (044) 206-31-13
контактна особа - Тiщенкова Марина Олегiвна, директор департаменту

(з. ф особу1

Зараження i пропозицiТ приймаються протягом усього строку громадського обговореннrI, зазначеного в абзацi

другому rryнкту 5 цього оголошення.

(зазначити
Громадськi слухання (dруzi)



8. Наявна екологiчна iнформацiя щодо плановаIIоiдiяльностi
звiт з оцiнки в на довкiлля планованоi дiяльностi на 256

(зазначити yci iншi матерiали, наданi на розгляд громалськостi)

9. Мiсце (мiсця) розмiщеНня звiтУ з оцiнкИ впливУ на довкiЛля та iншоi додатковоi

iнформачii (вiдмiнне вiд примiщення, зазначеного у пунктi б цього оголошення), а також

час, з якого громадськiсть може ознайомитися з ними
- ТОВ dЕГДЛС>>, мiсце знаходження,,074ОЗ, КиТвська обл., м. Бровари, вул. Олега OHiKicHKa

(ранiше вул, КутузОва), |27, з 05.05.2021, контакТна особа ГолосiЙ Тарас Анатолiйович, контактний

телефону +38067961 5 1 56;

- Iрпiнська MicbKa рада, мiсце знаходження: Киiвська обл., м. Iрпiнь, вул. Шевченка,2-а,з
05.05.2021, контактна особа Маркушин Олександр Григорович, тел.: (04597) бI-407;

- Михайлiвсько-рубежiвський старостинського округ (примiщення бувшоi сiльськоi

ради), мiсце знаходження: КиiЪська обл., Буrанський р-он, с. Михайлiвка-РУбеЖiВКа,

вул. Шкiльна, 1, з 05.05.2021, контактна особа Панасюк Катерина АндрiiЪна, ТеJI. (04597)46-

з44.

ознайомитися з докуN(ентами, контактна особа)


