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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
Будівництво комплексу апартаментів для проживання із приміщеннями громадського
призначення за адресою: Закарпатська обл., Свалявський район, урочище Ягниди за межами с.
Голубине. Перша секція будівлі має 6 поверхів, друга секція – 5 поверхів. Житлова частина
апартаментів функціонально відокремлена від приміщень громадського призначення. У першій
секції в приміщеннях громадського призначення розташовуються аптечний пункт, магазин
непродовольчих товарів, магазин продовольчих товарів, у другій секції – кафе на 48 посадочних
місць та перукарня. У першій секції заплановано таку кількість номерів: однокімнатних 26;
двокімнатних 31; трикімнатних 17; у другій секції – однокімнатних 15; двокімнатних 18;
трикімнатних 19; чотирьохкімнатних 2.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Обслуговуючий кооператив «Житловий комплекс Сонячний квартал» - код ЄДРПОУ –
41370415. 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Валенберга, 36 Контактний номер
телефону – (067) 380 0008
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особипідприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природніх ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації 88008, м. Ужгород пл. Народна,4 E-mail central@ecozakarpat.gov.ua Контактна
особа - Урись Ігор Омелянович. Телефон (0312) 61-67-01
(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 обл.
(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.
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 відбудуться
19 лютого 2019 р. о 12:00 годині у приміщенні Голубинської сільської ради, за адресою:
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Голубине, 365
(зазначити 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 природніх ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації 88008, м. Ужгород пл. Народна,4 E-mail central@ecozakarpat.gov.ua Контактна
особа - Урись Ігор Омелянович. Телефон (0312) 61-67-01
(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 природніх ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації 88008, м. Ужгород пл. Народна,4 E-mail central@ecozakarpat.gov.ua Контактна
особа - Урись Ігор Омелянович. Телефон (0312) 61-67-01
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 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 298 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
(1) Обслуговуючий кооператив «Житловий комплекс Сонячний квартал». Адреса: 89600,
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Валенберга, 36 Контактний номер телефону – (067) 380
0008
(2) У приміщенні Голубинської сільської ради, Свалявського району, Закарпатської обл.
Адреса: 89320, Закарпатська обл., Свалявський район, с. Голубине, 365
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

