
ilодагtlк _j

до I1оря,rку лерелачi дc,lK1,1.teHTariiT

дIя надання висновкy з оцiнки вппив\,
на дсrвкi-rля та фiнансуваFJня оцiнки

вIlллIв}, на дtlвкiлля

(_raTa офirriйного сlпуб"riк\,вання в Слинirлл1,
peecTpl ] t]цlнкl.i BlljlitBv на довь.ijl.]я

( ав то п,t aTli ч но t,9 не,р\,(]ться прr.r грil\,l н 1,1 \,, lj

засобалt1.1 веденllя PeccTpr,. нс, зазнLlttдсгьс.ч

c\t]'{ к lt)\l l oL lt().lарюва|lllя)

2g_1992j4551
1РеССтРашi йн llй Hcrlrep слгll R l i qllл i1 l l ; ц r,\,

вп.лllв\ на _]овкi.1.1я it.l0}]trBiiH(]i дiя.tыiссi i';

ого.,цошЕння
пр0 початOк грtr}Iадськогtt обговорення звiц,

з оцiнки вп.trивy на дtlвкi.п,пя

llовiдоrrлясNlо про початок гроN{аJського обговоренI-1я звiт1, з оцiнкlt в11.Iив) fia
:iовкi"тrя п_цанованоi дiя-цьностi, зазначеноi у, пунктi 1 цього ого-цоrtlення. ,] },,Iе,гок)

вияR,]Iеfl}lя. збирання та врахування за},ва}Iiень i пропозлIцiй гроN,{адськсlстi ,to п.]Iановано1

.ltяльнtlс-гi,
1. ГIлаrrована лiяrrьнiс гь
Г1.1анована дiя"lrьнiсrь - видоб\вання ск--1яного пiскl, на Караванськопr)- родill}иLi{i

п:lt;шек) ]7.1 r,a"

{ til!lLlbllt iе\нlчнi \арJкгерllсlикlt. \ l()\|\ ,lllc. ll llара\lе,грlI i1.1aHOBilHol ..liя.lьностi l

IIереirбача€,l,ься рtlзро('lк;i Караванського ро;IовиIца .]агt1,тьнOк) tl"llorrteio 27.i 1-itл

п".IL)цlэ lцtt il"llан\i("l,ься Jо рtl,зробки становить 4.05 га. 'I'ериторiя КаравансьЫОГlr |,l_rr,lпlli]{l] F

Me)i{ax ранiше вItда]]оti, Спецiаrьного дозволу на користYвання надра\{I1 пJlоtцек) 27.1 га

чitсгково:;айrrятаJачilи\Iи,]iлянкаr,rи i4.1l га). частково:riсовиrц Nlасивоl\I ,га (]ЗЗ t14.49 га)

,1а}{и\{ Звiтt_,lлt tle ttереJбачаС'I'r,сЯ 1--ltlзробка цiсi частиНи рrr]1овиШа" a,raKO)Ii :(;-rИ \lCl'PORtli

ilt]_lо'c}, вздt]в}к лtачнi.Iх дirянqlь. Рс,дilвirще ще не рсlзроб.пя,,rось, [IoT'y;tctiic гь TtlBiЦi

KOJli4Ba€ гься вiд -] ;rO ] 1.4 пlетра, середня - 1 в"9 },IeTpa. 13а сl,купнiстк) визначgl{и.\ рli},l()г l

i]ивченос1i розвiланого родовиrцii peKoN,{eHjIOBaHa рiчна прод),ктивнiсrь кар'е.р\ _ i{lt} i,ис,

тонн. Зняття гр}.нтOво-рослиннOго шар}- бу-ле гrровOдитися бульлозероl\,1 на ба_зi трактора

г-180 з ilодальlПим наванТаiкенняп,{ eкcKaBaTopO\,I }/ самОсl(и.l 1 ПеРеtstr-ЗеННя\l \ BlJBat--tIi.

Розкривнi породИ рtlзрсlб-ляютьсЯ eKcKaBaTc]pON.,I. з наваl{та]{iенняj\t у aL]TOca\lt)Ci{lij{I;t"

1рансligр.l,уванням i складl,ванIIяNt на перiод бl.дiвt-tиuтва кар'срy ,v зовнirrrIli гзi.ltвапrl.

В адмiнiстративному вij{нсlшеннi ltapaBaHcbкe родовише роз\iiшеiтО на rеригr;рiТ

$г,ч;rьuiвськол сiльськоТ ради Ва;tкiвсt,кt,lго району, XirpKiBcbKoT обласr'i.
(поту;кнiсть. доВ/кlljlа. плоша. обсяr виробнrlцтва тOlцо}. ьtiсце прt)ваf)+'ення г1.1ановаI]оt'дiя-rыtосгi':

/. ( \о (}tT tOсll0lарювання
],овiрr{ст,_во :j оБмL];кЕIJою вIдllовlltАльнIс,Iк) Агро-вI,IрОБ1{],lti,r;

ФlРVL\ r,APKT}'P Л'Гýi,. ко.ц ,_Ja СЛРГIО}'227028q5.
iповне найпtеtll,ванllя кllii.tдtlчноТ l)ctlбtl. Ko,:i згiлнrr з t',ЦРllОУ ati(i lll]i]Blltllc. l\| 

' 
t-1 ,la {-) 1- L ,\.rts

фiзичнill особtл - I1lJпрi,t€]l\{ця. i,li:н,rифiкашiirниii Ko.lr або ссрiя та нrl\1ер гlасIlорrа (.l;:Я i}l'Зlt'tlii,;\ i.lLiL} !i.,

чере,з свtli,ре-тiгri.lнi перекOнання в1.1N4ов.ilяються Biir приГtнягIя р9с]с,rрацliтгtоtrl Htt,rielra o[1,1iK,lBt,i ьltг hl| ;l.ii; ГiI;|,.]

tltl_iaiKiB ra офirtiйнсr lloBlJO\ll1.Ill llpo це Bi,ltloBllHo\l} l\()HTp(). lюtоtI()\1\ ()ргitн\ i rtaKlrb BilittIKr \ liuLlit}г|ll

Юридична алреса: - бZ43З XapKiBcbKa o6';t._ r,l, Лкlботtrн. I]tvjl. I'рансlttlllгН;i. :'j А"

Контактниiл телефон - 067 :i78 -52 t]2,
(мiсitезнаходrкення юрlt-]и,tноТ особtt lбо rtiсце ПРОВаД;,+,СННя дiя.lIьлirlст,i tРiзrlчясli'tlсilбrr гlilг:рilгl,riiя

( ло штовt.t t:t i гtдеttс. адрfjса )л ко нr,ак,rн и ii ноrrер,r,е.пефо н1,)

3. Уrrовновttiкений орган, якиri забезпечl'с прOведення грl}}lа,tськi_вгя,i

обr-оворення



MiHicTepcTBo енергетики та :]ахист\,довкiлля Украiни, за адресою: 030j-ý. r,r, Киl.в"
Bv;; \,Iитроilо.rlита Вас1,1ля Липкiвського.35, тел. *З8 (044) 206-3143, +З8 (044) 206-31-()(}.
+З8 (044) 2()rj-Зi-07. email: m.slrimkus@ lтепг,цоr,.uа.

Кrlн,rактна оссlба: Нача-цьнl,rк вi;tлi,т1, оцiнки впJив\, на _]овкi--lJя LIJилtttус Maplr*ra
0.irексанлрiвна.

iнайменl,вання vIIовноваjкеноt,о 0рган.\. rtiсцезнаходження" номер ге-пефон), та контактна особа)
4, ПРОЦеЛуРа rrрийня,гтя рiшення про провал)fiення llланованоi дiя.пьностi ,ra

орган! якиr-r розг.ilядаТ'И}tе РеЗУ.rIьтатIt tlцiнки впливч на довкilr.пя
вiдгitlвiлно до законодаRства рirпенняьт про провадження даноi пrанованот

дiя;rьнос:тi бl-ле;
- BllcHclBoK Т tlцiнки вп.lиtj\ на лс,вкiл"ltя. tцо l]ида€ться \4iHicTepc-r,B0_\t енергетик}t l,fi

'1a-x]4cT\l ,цсlвкiлля Украilrи Bl:ttclBi;{Htl до Закоrrу Украiнтл <l1po itltiHKv BI],l]tlIJ\ Hi:i Icl}]Kil,iяl,
- Спецiа.iьний дозвi:I на корIrстування надраNlи. rLo вилас.гься !ер;кавн()к) с:ii;кбокi

Г'еОЛОГii Та надр Украiriи- Fla пiдставi I1оря;lкл,надання спецiа;rьнttх дозво,iiв tta
КОРисТYВання F{адраNjи. затвердlкеного постановою Кабiнет1, MiHicTpiB УкраТни Birt
j0.05,]0i i л9 615.)

(ВttЛ Рiшення про tlровадя(ення гlланованоi дiя"цьностi. орган. _\ повнова)\енttit i:iого вtlдават1.1,
норматt.tвниi1 ]ок),\1енr. шо пере]бачас tioI,o вилач_ч)

5. Сiтроки. тривалiсть та порядок громадського обговOрення звiт.ч з оцiнкrr
ВttЛИВY На дОвltiч'Lтя, включаючlI iнфорлrаuiю про час i мiсце чсiх запланованиý
I,рOýIадськIлх c.ilvxaHI,

Т'риваriс,гь ]-роN{адського сlбговореriня cтaнoвi{Tb 25 робочих днiв (не лленше 25. але
не бi,тьште З5 рсlбо.rliх днiв) з N{o\,IeHTv сlсЬiцiйного сlпу-б-лiкування цього оголошен}Iя
{зазна.iаеться y назвi ого,цошення) та надання гро\,Iадськостi дост),п) :],сl звiтr,з оцiнки
впjtив} на.lсlвкiл"тя та iншоi .lIодатковоТ iнфорr,rаuiТ. визначенсli суб'ектоN,{ госliолаi}юваI{tIя.
utt.l ilЁреJагlься _t.tя виlачi BlIcH()LtK) l trцiHKIl tsl1.Iив\ на _]овкi_t.lя.

lIрсlтягом yсьOго строк\, гро\{адськоtо обговорення гропtадськiсть \1a.r_, прав(l
|io;aBaTl.; б1,;tь-якi зауtsаження або пропозицiТ. якi. на if дл,ьtк\,. стос),}отт]ся E"]allllэ:tll,;T
дiя,tьнсlстi. без необхi,лностi iх обгруц1._1,uання. Заyважетlня ,rа протlt,lзт.lrliТ можr,ть
пL]даватися R письN,{овiй форл,ti i1 ,гtlпtr чllс.li в е.lектронF]о\{\,вигjlядi) тп lct,ttl пi_.t час
iро\{адських с_1}"хань iз внесет{ня}I .fo проIоItоrI\-гроN{адськtr{х c-I\IxaFrb. ГIропозицiТ. надаtIi
п iс.ltя встанt]в-ценого строкч, Fie розг.i]яJiаються.

l-ромалськi слl,хання (пepr,rri) вiдбулуться 04 березня 2020 року о 12 год. 30 хв. в

актовiй залi Ог5.,льцiвськоi ЗОill I-III ступенiв BalKiBcbKoT районноi редлr Харкiвськоi
об,,tас:т,i. за адресою: By,iI. Артелrа Хо:rодного. 38, с. оц,льшi. Ва;rкiвського райоFrу.
XapKiBcbKa обл,

I-рсlм:tдс bKi слухання ( дрl,r,i ) вiлб,чду,гься
(вказати ла,1-\,. час. rticцe та адрес\ проведення гро\lа-Jськ}|\ c.rr lаllь')

6" Уповноважений центральнrrr1 орган або у,повноважений тецrиторiа.цьнrrd,а

орган, що забезrrечу€ дост},п лсl звiту з rrцiHKrr впJиву на довкi"lI"Iя rд ittllloТ дOстчгtнсli
iнфорлrаuiТ щодо tlланOваrIоТ дiя;rьностi

NlirricTepcTBa ексlлсгiТ i приро,lЕлlх pecypciB УкраТr+Lr. за а,{рессtю: {)3{-)]5" r,r. jiliib,
вr,,л, Ми,гроllо,:iиl,i1 Rа_сrt.itя -ilипкiвсьt<ого. j5.,геjл. i j8 (044t 206-,]1.1Зл +_]Е {()44) 2{)б З1-{]tl.
+З Б (il,+4) 2()б-] t -{ )7. ernai1 : m,slrintkus(r,, mе п г, gtl r,,uir.

Кtlштактна L)соба: Flачальник вiл:ri;r1 tltiiHKи впjtttв\ tla ,чtlвкi"-t-,tя - i-llltltKтc \4:tpt.llll:
()лексаtlд1,1iвна.

ltltll{JtltIItt нllЙrtенrвання Jpl,aH\. vicIie,iIla\0 l;liснtlя tl()\|eprc. lc(l,()ll\ Ia h{)l||:lкlН\ tl(lit'i\ !

7. Уповнrrважений цefi]paJlt'нrrri opr-arr або vшoBrroBa:KeHrrri терлrторiаJIьr',!,rii

орган' до яког0 надаються за},важення i пропозицii, та строки надання за_уваiкенr" i

пропозиuir1
N4iHicTepcTBa еко;tогiТ i приро;rних pec},pciB Украiни. за алреооrо: 030З5. лr" КиТв.

By,:i. МитропоJIита iJасиля Jllлпкiтlськогсl. З5. TeJr, +З8 (044) 2t}6-314З. +38 (t}44) 20б,Зl-iJii.
+З 8 (Oa;l) 2( }б-3 1 -07. email : m.shinrkus@l)rne пr. gtlv,ua.

Ксlн,гактна особа: []ачалылик вiliдi.т}, оцiнкtl Btl"]l!tt]}, на довкi:t:lя - ll]rTltKyc fuiарr.зна

{),rександрiвна.
(зазна,irtти наt"лменування орган_\,. fiOштов\i та e";leкl,poнtr),axpec). ноьiЁрl r,елефону га }i(ll-]Ti.lhTH\ t)cоtl-,'



зауваження i пропозицiт приймаються ilротягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного В абзацi Другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологiчна iнформацiя щодо планованотдiяльностi
ЗВiТ З Оцiнки впливу на довкiлля IIJIанованоI дiяльностi на 268 аркушах.

(зазначити yci iншi матерiали, наданi на розгляд громалськостi)
(ЗаЗНаЧИТИ iншУ екологiчну iнформацiю, що стосуеться гlланованоi дiяльностi)

9. МiСЦе (МiСЦя) розмirцеrrня звiry з оцiнки впливу на довкiлля та iншоi
додатковоi iнформаuii (вiлмiнне вiд примiщення, зазначеного у пунктi б цьог0
оголошення), а також час, З якого громадськiсть може ознайомитися з ними:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГРО-ВИРОБНИЧА
ФIРМА (АРКТУР ЛТД), 624ЗЗ XapKiBcbKa обл., м. Люботин, вул. Трансгrортна, 29 Д,
контактна особа - Полях олексiй Iванович.

Люботинська MicbKa рада,624ЗЗ, XapKiBcbKa обл., м. Люботин, вул. Слобожанська,
2б, контактна особа - Лазуренко Леонiд Iванович.

ОгУльцiвська сiльська рада, бЗОЗ2, XapKiBcbKa обл., Валкiвський р-н, с. Огульцi,
вул. Калинова, буд. 8, контактна особа- Веретельник Алла олександрiвна.

ГРомадськiсть може ознайомитися зi звiтом з оцiнки впливу на довкiлля з
10 лютого 2020 року.

(НаЙМеНУвання пiдприсмства,,установи, органiзацiТ, мiсцезнаходженнrl, дата, з якоТ громадськiсть
. може ознайомитися з документами, контактна особа)

-/ С k*t,_Mu{


