
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) 
201911154816  

(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 видобування піску на Жабинецькому 

родовищі в Чемеровецькому районі Хмельницької області.  

Корисна копалина на Жабинецькому родовищі представлена палево-жовтими 

(від світло-сірих) алювіальними дрібно-, тонкозернистими пісками четвертинного 

віку. Середня потужність 12,3 м. Підстилається корисна копалина вапняком 

органогенним тріщинуватим з прошарками піску, розкритою потужністю до 0,5 м. 

Розкривні породи на родовищі представлені грунтово-рослинним шаром (ГРШ) 

середньою потужністю 0,6 м, суглинками, глинами з великою кількістю карбонатних 

включень в середньому по родовищу - 7,8 м.  

Запаси піску Жабинецького родовища затверджені Протоколом ДКЗ України 

№ 3894 від 06.04.2017 р. по категоріях В+С1 в об’ємі 250 тис.м3 (кат. В - 203 тис.м3; 

кат. С1 - 47 тис.м3). Об’єм розкривних порід згідно Протоколу ДКЗ України №3894 

від 06.04.2017 р. становить 226 тис.м3
, у т.ч. ГРШ – 17 тис. м3.  

Піски Жабинецького родовища придатні в якості компонента в’яжучого 

щільних силікатних бетонів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-32-95 "Пісок щільний 

природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови". 

За значеннями сумарної питомої активності радіонуклідів відносяться до 1 класу 

згідно вимог діючої класифікації НРБУ-97. 

Враховуючи гірничо-геологічні умови залягання піску на родовищі, 

потужність і фізико-механічні якості корисної копалини, технологічні особливості 

видобування піску, а також досвід розробки подібних родовищ, приймається 

транспортна система розробки з внутрішнім відвалоутворенням. 

Технологічна схема розкривних робіт передбачає бульдозерну розробку  

грунтово-рослинного шару (ГРШ), згрібання його в кагат (штабель), навантаження 

екскаватором на автосамоскид  і  транспортування  у внутрішній відвал, з  подальшим 

використанням для гірничо-технічної рекультивації. 

Технологічна схема видобувних робіт передбачає екскаваторну розробку 

корисної копалини з навантаженням її в автосамоскиди і відправлення споживачеві. 



Розробка та навантаження  пісків проводиться безпосередньо із цілика в 

автотранспорт. 

Розкривні роботи, що полягають у знятті ГРШ, а також зачистка покрівлі 

корисної копалини і під’їздів до екскаватора виконуються бульдозером ДЗ-27. 

Для виконання видобувних робіт, а також навантаження розкривних порід 

використовується екскаватор типу «обернена лопата» Cat 322 LN  з ковшем ємністю 

1,0 м3. 

Транспортування розкривних порід  і порід зачистки у внутрішній відвал 

здійснюється автосамоскидом КрАЗ-6510 в/п 13,5 т. 
 (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 «Білий Яр 1», код згідно з ЄДРПОУ 36213437  

(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), 
31600 Хмельницька обл., смт. Чемерівці, пр. Кооперативний, 3, тел.: (+03859) 9-18-39 

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 природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації, адреса: 

29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70. Номер телефону: (0382) 65-69-59. Контактна особа: 

Шибецька Валентина 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 Департаментом природних 

ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації.___________________________ 
(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) 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 (СОVID-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. 21 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

№2059-VIII (редакція від 17.07.2020, підстава №733-IX) 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 та пропозиції приймаються Департаментом природних ресурсів та 

екології Хмельницької обласної державної адміністрації: 

в письмовому вигляді за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; 

в електронному вигляді на адресу електронної пошти: 42814282@mail.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. 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 природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації, 

адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70. Номер телефону: (0382) 65-69-59. 

Контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна___________________________ 
(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 природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації, 

адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70. Номер телефону: (0382) 65-69-59. 

Контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна, 42814282@mail.gov.ua.  
(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 77 арк. та додатки________ 
 (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 

Гуківська сільська рада вул. Центральна, 2, с. Гуків, Чемеровецький район, 

Хмельницька область, тел. (03859) 94196. Ознайомитись з «Звітом з оцінки впливу на 

довкілля» можна в прийомні години установи з 15.10.2020. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  

може ознайомитися з документами, контактна особа) 

mailto:42814282@mail.gov.ua

