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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  

Планованою діяльністю є зміна категорії та цільового призначення земельних 

ділянок площею 8,0 га із земель сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства на землі для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд гірничодобувними підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами, видобувна промисловість - видобування корисних 

копалин з Русанівецького родовища гранітів.  

Метою планованої діяльності є забезпечення раціонального, комплексного 

використання земельних ділянок та надр для задоволення потреб у мінеральній сировині 

та інших потреб суспільного виробництва.  

Після завершення планованої діяльності суб’єкт господарювання забезпечить 

приведення земельних ділянок, порушених при користуванні надрами, в стан, придатний 

для подальшого їх використання у суспільному виробництві.  

Земельні ділянки знаходяться за межами населених пунктів Летичівського 

району Хмельницької області. 

 Кадастрові номера земельних ділянок:  

6823081200:04:010:0065            6823081200:04:010:0068 

6823081200:04:010:0066            6823081200:04:010:0071                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Суб’єкт господарювання  

Фізична особа-підприємець Думка Єлєна  Володимирівна, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків:  3223519162 

 Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 29000, Хмельницька обл., 

м.Хмельницький, вул. Зеньковського, буд.12, тел.: (0382) 62-56-04. 



3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення  

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА, 

місцезнаходження: 29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, номер телефону: (0382) 65-

70-55, 65-69-59, контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна. _______________ 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Рішенням про провадження даної планованої діяльності є розпорядження про 

затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення, що видається 

органами виконавчої влади відповідно до Земельного кодексу України. ________________ 

5. Строки, тривалість та порядок подання письмових зауважень та пропозицій 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Тривалість подання письмових зауважень та пропозицій 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 терміну подання зауважень та пропозицій громадськість має 

право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються 

планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 

подаються в письмовій формі (в електронному вигляді). Пропозиції, надані після 

встановленого строку, не розглядаються.  

Громадські слухання (перші) не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону 

України №  733-ІХ від 18.06.2020, за яким внесено зміни до Закону України  «Про оцінку 

впливу на довкілля», зокрема частина 2
1 

статті 17 передбачає , що тимчасово на період дії 

та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширення на території України короновірусної хвороби (COVID-19), до 

повного його скасування та протягом 30 днів з дати скасування карантину, громадське 

обговорення планової діяльності  проводиться у формі надання письмових зауважень і 

пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). У цей період громадські слухання, 

передбаченні статтею 7 цього Закону не проводяться і на дати, що припадають на цей 

період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких 

припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися і повторно не проводяться. 

Зауваження і пропозиції (у тому числі в електронному вигляді) направляються до 

Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації в 

письмовій формі на поштову адресу: вул. Свободи, 70, м. Хмельницький, 29000. в електронному 

вигляді на електронну адресу: 42814282@mail.gov.ua  

Контактний телефон: (0382) 65-70-55, (0382) 65-69-59  

Громадські слухання (другі) відбудуться: Не заплановані. 

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 ОДА, 

місцезнаходження: 29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, номер телефону: (0382) 65-

70-55, 65-69-59, е-mаil: 42814282@mail.gov.ua контактна особа: Шибецька Валентина 

Олександрівна_____________.  

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 ОДА, поштова адреса: 

29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, електронна адреса: 42814282@mail.gov.ua, номер 

телефону: (0382) 65-70-55, 65-69-59, контактна особа: Шибецька Валентина 

Олександрівна. ________________________________________________________________ 

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 

Інша екологічна інформація відсутня. ______________________________________ 

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. 

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна 

ознайомитись з_28 вересня 2020 року в приміщення за адресою: с.Русанівці, 

вул.Польова,1 контактна особа: Думка Єлєна Володимирівна  та в Департаменті 

природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА, поштова адреса: 29001, м. 

Хмельницький, вул. Свободи, 70 
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