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)

________________№201911274883___________
(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, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Видобування корисних копалин (мінеральних лікувально-столових вод, придатних для внутрішнього
застосування у лікувальних цілях та промислового розливу) родовища Неліпинське-1.
Неліпинське-І родовище лікувально-столових підземних вод розташоване на північно-західній
околиці с. Неліпино Свалявського району Закарпатської області, в долині р. Латориця.
Загальний обсяг запасів (ресурсів) родовища Неліпинське-І (свердловин №№ 1-СД, 2-Д, 3-Д):
кат. В+С1 – 44 м3/добу (В- 31; С1-13), в т.ч.:
по свердловині № 1-СД, кат. В+С1-16м3/добу (В-10, С1-6);
по свердловині № 2-Д – кат. В+С1 – 18 м3/добу (В-11, С1 – 7);
по свердловині № 3-Д – кат. В- 6 м3/добу.
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС-С" (ТОВ "ПРОГРЕС-С"), в особі
директора Дідовича Олександра Олександровича.
Код ЄДРПОУ – 32322345
89308, Закарпатська обл., Свалявський район, село Неліпино, вулиця Шевченка, будинок 24
(03133) 7-36-02 контактна особа Дідович Олександр Олександрович.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія,
номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації,
88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, е-mail: central@ecozakarpat.gov.ua.
тел. (0312) 61-67-01. Контактна особа – Урись Ігор Омелянович
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної планованої діяльності буде:
- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів
Закарпатської ОДА.
(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 (вказується у шапці оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що
передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження
чи 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 занесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані

після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання 1 відбудуться «17» січня 2020 року 12 годині у приміщенні Неліпинської
сільської ради за адресою: 89308, вул. Головна, 157, с.Неліпино, Свалявський район, Закарпатська обл.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання 2 відбудуться ___________не передбачено_______________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний 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, е-mail: central@ecozakarpat.gov.ua.
тел. (0312) 61-67-01. Контактна особа – Урись Ігор Омелянович
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки подання
запитань, зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації,
88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, е-mail: central@ecozakarpat.gov.ua.
тел. (0312) 61-67-01. Контактна особа – Урись Ігор Омелянович
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 128 аркушах з додатками.
(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
________________________________________-_____________________________________________
(вказати іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
(відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС-С», приміщення знаходиться за
адресою: 89308, Закарпатська обл., Свалявський район, село Неліпино, вулиця Шевченка, будинок 24,
контактна особа – Дідович Олександр Олександрович телефон (03133) 7-36-02
Неліпинська сільська рада, приміщення знаходиться за адресою: 89308, вул. Головна, 157, с.Неліпино,
Свалявський р-н, Закарпатська обл., контактна особа – Пивовар Олександр Леонідович, тел (03133) 3-32-21
Дата ознайомлення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації з 2 січня 2020 року.
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа).

