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______________ №_________________         

 

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) 

_______________20194253533_____________________ 

(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. ДП «СхідГЗК». Смолінська шахта. Рекультивація кар’єру піску.________ 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

Планована діяльність полягає в рекультивації діючого кар'єру піску, який є структурним______ 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

 підрозділом Смолінської шахти державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат" (далі - ДП "СхідГЗК"). Рекультивація передбачає погашення відпрацьованого 

простору кар'єра відходами гірничого виробництва: пустими породами від проходки гірських 

виробок шахти, нейтралізованими відходами купного вилуговування, відходами 

рудозбагачувальної фабрики, матеріалами від розбирання будівель і споруд та рекультивації 

території шахти та перекриття його з поверхні природними ґрунтами (суглинком і родючим 

ґрунтом).___________________________________________________________________________ 

Додаткового відведення земель для здійснення планованої діяльності не потрібно.______ 

Кінцева мета рекультивації кар'єру – створення на його місці поверхні, що має вигляд 

близький до природного рельєфу та відновлення продуктивності земель, що відповідає вимогам 

законодавчих та нормативних документів України._______________________________________ 

В цілому, планована діяльність відповідно до Постанови КМУ від 17.09.1996 р № 1147 

відноситься до природоохоронного заходу.______________________________________________ 

Роботи з рекультивації характеризуються проведенням технологічних операцій, 

пов'язаних з переміщенням техногенних порід і ґрунтів та будівельних відходів, роботою 

автотранспорту та механізмів._________________________________________________________ 

2. Суб’єкт господарювання  

ЄДРПОУ 14309787, вул. Горького, 2,  м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210;       

тел. (05652) 9-59-14, факс (05652) 5-53-09, 5-53-09 загальний, E-mail: vostgok@email.dp.ua 



Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код згідно з ЄДРПОУ 

14309787 __________________________________________________________________________  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

_ . Генеральний директор Сорокін Олександр Геннадійович    _______ 
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), 

52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2_ тел.(05652)9-59-14, факс____ 

(05652) 5-53-09, 5-55-71, E-mail: vostgok@email.dp.ua._____________________________________ 

Фактична адреса здійснення планованої діяльності: 26233 смт. Смоліно, Маловисківський район, 

Кіровоградська область, Смолінська шахта, тел. (05258)5-45-23. _________________________________ 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 

35, м. Київ, 03035.___________________________________________________________________  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

Відділ оцінки впливу на довкілля. Контактна особа: начальник відділу Шимкус Марина 

Олександрівна, тел.. (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua_________  

 

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

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планова-

ної  діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається_____   
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

 Міністерством екології та природних ресурсів України__________________________________ 

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 30 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) відбудуться  

 4 липня 2019 року о 16-00 годині в приміщені актового залу Смолінського НВО  
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул.. Митрополита Василя Липківського, 

35, м. Київ, 03035.___________________________________________________________________  
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

Відділ оцінки впливу на довкілля. Контактна особа: начальник відділу Шимкус Марина 

Олександрівна, тел.. (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua_________  

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 

надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 

35, м. Київ, 03035.___________________________________________________________________ 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)  
 

Відділ оцінки впливу на довкілля. Контактна особа: начальник відділу Шимкус Марина 

Олександрівна, тел.. (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua________ 

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   117  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, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з 

якого громадськість може ознайомитися з ними 

На дошках  оголошень органів місцевого самоврядування Смолінська селищна рада___________ 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

Контактна особа – тел._(+38066) 566 54 14, секретар  селищної ради Гордієнко Євгенія Петрівна  
може ознайомитися з документами, контактна особа) 

На дошках оголошень Смолінської шахти. Контактна особа – тел. (+38097) 115 23 47 Дем’янець 

Оксана Євгенівна;      тел. (+38066) 158 18 97   Майборода Олена Василівна.__________________ 
 

На офіційному сайті Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».__ 

Контактна особа – тел.+380504515871   Жуков Володимир Олексійович     

 

 

 

      

 

  Генеральний директор        О.Г. Сорокін 


