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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
Установка асфальтозмішувальної установки за адресою Черкаська обл., м. Канів,
Лівобережна промислова зона на лівому березі річки Дніпро, земельна ділянка 7 (за межами
населеного пункту). Установка асфальтозмішувальної установки типу ДС-185У Україна, з
сушильним барабаном (в комплекті із двохступеневою очисткою, що складається з
батарейного циклону та скрубера Вентурі, що забезпечують ефективність очищення
близько 99%), обладнаний пальником, який працюватиме на пічному паливі та
обладнанням для підігрівання бітуму.
Земельна
ділянка
перебуває
в
оренді.
Кадастровий
номер
ділянки
7110300000:03:003:0092. Цільове призначення земельної ділянки Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій
та підприємств для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. Загальна площа існуючої
земельної ділянки – 1,7452 га.
Додаткова кількість працівників на нові потужності складає 12 чоловік.
Продуктивність об’єкта (кількість продукції – асфальтобетонна суміш) – 30600 т/рік.
2. Суб’єкт господарювання
Приватне підприємство «КАНІВ-ГРАНІТ», ЄДРПОУ 14207791; 19000 Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Київська, 36А, тел. +380503131585.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління
екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної
адміністрації, поштова адреса 18008, м. Черкаси вул. Вернигори, 17, ел. адреса
38715482@mail.gov.ua, тел. /факс (0472) 63-36-55, контактні особи: начальник Управління –
Звягінцева Олена Миколаївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки
природокористування – Лапшина Марина Фанусівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної
адміністрації.
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 _________________________________________
Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________
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 Черкаської обласної державної
адміністрації, поштова адреса 18008, м. Черкаси вул. Вернигори, 17, ел. адреса
38715482@mail.gov.ua, тел. /факс (0472) 63-36-55, контактні особи: начальник Управління –
Звягінцева Олена Миколаївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки
природокористування – Лапшина Марина Фанусівна.
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 Черкаської обласної державної
адміністрації, поштова адреса 18008, м. Черкаси вул. Вернигори, 17, ел. адреса
38715482@mail.gov.ua, тел. /факс (0472) 63-36-55, контактні особи: начальник Управління –
Звягінцева Олена Миколаївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки
природокористування – Лапшина Марина Фанусівна.
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 150 аркушах.
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
ПП «КАНІВ-ГРАНІТ» 19000 Черкаська обл., м. Канів, вул. Київська, 36А, тел.,
контактний номер телефону: +380503131585. Дата – з 23 лютого 2021 року.
Канівська міська Рада 19500, Черкаська область, місто Канів, вул. Олега Кошового, 3
Телефон/Факс: (04736)33383, Ел. пошта: kaniv@ukr.net. Дата – з 23 лютого 2021 року.

