
Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 

17 березня 2021 р. 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання) 

____________20213177541________ 

(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 

ПП «Сабіа-ФШ» на підставі спеціального дозволу на користування надрами 
на геологічне вивчення від 15.07.2019 р. № 5015 здійснило розвідку будівельного піску 
Чорнівського-Сопигора родовища, що знаходиться на відстані 3,5 км на південь від 
с. Чорнівка Чернівецького (колишнього Новоселицького) району Чернівецької 
області.  

Запаси будівельного піску затверджені протоколом Державної комісії України 
по запасах корисних копалин (ДКЗ України) від 23 грудня 2020 р. №5231 по категорії 
В у кількості  549,0 тис. м3 . Потужність шару корисної копалини – від 5,5 м до 
21,0 м.  Площа ділянки родовища 6,2 га.  

Ціллю планової діяльності ПП «Сабіа-ФШ» є отримання спеціального дозволу 
на користування надрами на видобування Чорнівського-Сопигора родовища 
будівельних пісків та введення його у промислову розробку. 

Планова річна продуктивність кар’єру із видобутку будівельного піску складає 
25,0 тис. м3. Режим роботи кар’єру – сезонний, робочих днів – 150, робочих змін – 1, 
тривалість зміни – 8 год.  

Система розробки: відкритий спосіб видобування корисних копалин за 
допомогою кар’єрної техніки. Технологія видобутку передбачає паралельне 
просування фронту видобувних і розкривних робіт з розміщенням відвалів по 
периметру кар’єрного поля.  

Чернівецька область, Чернівецький район, с. Чорнівка 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

 

 



 

2. Суб’єкт господарювання  
Приватне підприємство «Сабіа-ФШ»,  
код ЄДРПОУ 38662525 
Юридична адреса: 60310, Чернівецька область, Чернівецький (колишній 
Новоселицький) район, с. Чорнівка. 
Директор ПП «Сабіа-ФШ» Маслянчук Олег Володимирович,  
тел. мобільний 050-517-80-90. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(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), 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА 
58000, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35,  тел. (0372) 52 22 23,  
Юзик Ірина 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  

На підставі висновку з оцінки впливу на довкілля буде вирішуватися питання 
щодо отримання Спеціального дозволу на користування надрами для промислової 
розробки Чорнівського-Сопигора родовища будівельного піску, що видається 
Державною службою геології та надр України 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(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. 

Упродовж усього терміну 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  
Згідно з Законом України "Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про 

оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)", статтю 17 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" 
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 29, ст. 315) доповнити пунктом 21 
такого змісту: "21. Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України на всій території України, до повного його скасування та протягом 



30 днів після завершення такого періоду, з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої 
діяльності проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій 
(у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у звіті про громадське 
обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, 
не проводяться і на дати, що припадають на період дії заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), не призначаються". 
________________________________________________________________________________________ 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 
Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено 

(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 

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА 
58000, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35,  т. (0372) 52 22 23,  
Юзик Ірина 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 

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА 
58000, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35,  т. (0372) 52 22 23,  
Юзик Ірина Олександрівна 
Електронна адреса: ecology@bucoda.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 205 аркушах. 
__________________________________________________________________________________________   

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
звіт «Геолого-економічна оцінка Чорнівського-Сопигора родовища 

будівельного піску в Чернівецькому (Новоселицькому) районі Чернівецької області», 
книга 1 – текст  стор. 139; книга 2 – текстові додатки А  стор. 128. 
__________________________________________________________________________________________ 

(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:  

- з 07.06.2020р. в Чорнівській селищної раді  
60310, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Чорнівка;  
тел. (037 33) 6-72-31 
Клічук Роман Васильович 
- з 07.06.2020р. в управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА, 

58003, м. Чернівці, вул.. Маяковського, 35. Контактна особа – Юзик Ірина 
Олександрівна тел. (0372) 52-22-23. 

_________________________________________________________________________________________ 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 


