
_____________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

          №: 2019533552__________ 
 (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 

Розробка Носівського-2 родовища суглинків І черга розробки, розташованого у Носівському 

районі Чернігівської області. 

Кількість запасів І-ої черги розробки родовища складає 90 тис. м3. 

Площа гірничого відводу складає - 3,27 га.  
Продуктивність видобування корисної сировини (суглинок) 188.3 м3 на добу та 22.59 тисяч м3 

в щільному тілі на рік.  

Розрахунковий строк видобування І-ї черги розробки 4,0 роки. 

 

2. Суб’єкт господарювання  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«Чернігівська будівельна кераміка» 

Код ЄДРПОУ - 32319814 

Україна 17100, Чернігівська область,  

Носівський район, місто Носівка,  

вулиця Кобиський Шлях, буд. 135 

Телефон - + 0673663361 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 

розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; Електронна адреса - Е-mail: 

deko_post@cg.gov.ua;  

Номер телефону (0462) 674-872,  

Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна. 
 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Документ дозвільного характеру у сфері господарської діяльності згідно ЗУ «Про Перелік 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2011, № 47, ст.532); 

Право на користування надрами згідно статті 15 та реалізації проекту «Робочий проект 

розробки та гірничотехнічної рекультивації Носівського-2 родовища суглинків, 

розташованого у Носівському районі Чернігівської області», згідно статті 48 ЗУ «Про надра» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340). 

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 
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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) відбудуться  

05.07.2019 року о 14:00 в _приміщенні – зал засідань Носівської міської ради  

за адресою: 17100  м. Носівка, вул. Центральна 20                      

 

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 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 

розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; Електронна адреса - Е-mail: 

deko_post@cg.gov.ua; Номер телефону (0462) 674-872,  

Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна (0462)67-79-14  

Факс (0462) 67-78-13. 
 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 

розташованої за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14; Електронна адреса - Е-mail: 

deko_post@cg.gov.ua; Номер телефону (0462) 674-872,  

Контактна особа - Ганжа Валентина Юріївна (0462)67-79-14  

Факс (0462) 67-78-13. 

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 110 аркушах. 

Об`єкт відноситься до таких, що мають вплив на довкілля. 

Санітарно-захисна зона – витримується. 

 

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 

ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка», за адресою: 17100, Чернігівська область,  

Носівський район, місто Носівка, вулиця Кобиський Шлях, буд. 135 

Контактна особа - Русейнов Рустам  Ілгарович 

Телефон 067-366-33-61 

 

Носівська міська рада, за адресою:  

Центральна вул. 20, Носівка, Чернігівська, 17100  - з _13 червня_2019 року; 
Контактна особа – Кононенко Олександр Петрович  

Телефон 067-277-94-30. 
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