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)

_________2019483349__________
(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
Відновлення берегоукріплення на р.Іршавка вище та нижче автодорожнього мосту в
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

м.Іршава Закарпатської області. Капітальний ремонт передбачається по трьом ділянкам.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

Ділянка №1 (лівий берег р.Іршавка нижче автодорожнього мосту) – кріплення берега
передбачено габіонними каркасними ящиками в основі з розмірами 0,5х1,5х3,0 м та
1,0х1,0х3,0 м загальною висотою 1,5 м по довжині 498 м та кріплення укосу берега з/б.
плитами ПР10-10-1,5 у шаховому порядку з комірками закріпленими мощенням
каменем dк=0,15 м на дрібнозернистому бетоні шириною 5,0 м (5 рядів) по довжині 492
м. Провести розчистку русла по довжині 145 м.
Ділянка №2 (правий та лівий берег р.Іршавка вище залізно дорожнього мосту) –
кріплення берегів в основі призмою упору із негабаритного каменю висотою 1,2 м та
шириною по верху 2,0 м по довжині 333 м та 492 м відповідно та кріплення укосу
берега з/б. плитами ПР10-10-1,5 у шаховому порядку з комірками закріпленими
мощенням каменем dк=0,15 м на дрібнозернистому бетоні шириною 4,0 м (4 ряди) по
довжині 297 м правий берег та 488 м лівий берег. Провести розчистку русла по довжині
426 м.
Ділянка №3 (обвідний канал) – розчистка русла обвідного каналу по довжині 823 м.
2. Суб’єкт господарювання
Іршавська міська рада, код ЄДРПОУ 35443553
(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),

90100, Закарпатська обл., м. Іршава, пл. Народна, 2,
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

контактний телефон (03144) 2-26- 42, e-mail: budzem@irshava.info
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений
обговорення

орган,

який

забезпечує проведення

громадського

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації, 88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4, тел/факс.(0312) 616701, e-mail:
central@ecozakarpat.gov.ua, контактні особи Урись Ігор Омельянович, Бахарєв Юрій
Юрійович
(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
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією у Закарпатській області.
(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 ___ 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.
Громадські слухання (перші) відбудуться
02.10.2019р. о 11:00 годині в залі засідань Іршавської міської ради за адресою:
Закарпатська обл., м.Іршава, пл..Народна 2
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(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 екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації, 88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4, тел/факс.(0312) 616701,
e-mail:central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа Урись Ігор Омельянович
(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 екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації, 88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4, тел/факс.(0312) 616701,
e-mail:central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа Урись Ігор Омельянович
(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 75 аркушах.
__________________________________________________________________________________________
(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
90100, Закарпатська обл., м.Іршава, пл.Народна 2
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість e-mail:

контактний телефон (03144) 2-26- 42, budzem@irshava.info,
з 16.09.2019р. контактна особа Куртинець Олександр Семенович тел.(097)-857-51-32
може ознайомитися з документами, контактна особа)

