_______________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом
господарювання)

____________2020235220___________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності (автоматично
генерується програмними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової
версії зазначається суб’єктом господарювання

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
Планована діяльність згідно робочого проекту: «Розчистка русла р. Чорна Тиса в с.
Кваси,
Рахівського
району,
Закарпатської
області»
розробленого
ВКП
«Закарпаттяводпроект» БУВР Тиси відповідно до завдання на проектування, акту
обстеження полягає у відновленні функціонування русла р. Чорна Тиса шляхом видалення
твердих річкових наносів, очистки від деревних наносів та сміття на ділянці загальною
довжиною – 584м, з метою створення стійкого в плані русла ріки задля збільшення
пропускної спроможності р. Чорна Тиса в період підняття рівнів води. Згідно проекту
необхідно провести земляні роботи загальним об’ємом 5507м3, загальна площа планування
поверхні складає 11092м2.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПП “АрхІміджБуд” код ЄДРПОУ 37638114,
Адреса: 77352, Івано – Франківська обл., Калушський р-н., с. Підмихайля,
вул. Склородинського, 127, тел.+380(67) 343-80-75
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи –підприємця, 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 природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації, 88008, м. Ужгород, пл. Народна 4, E-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
отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології
та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації.
(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 заголовку 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.
(зазначити 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, E-mail: central@ecozakarpat.gov.ua,
тел. (0312) 61-67-01, контактна особа Урись Ігор Омелянович
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. 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, E-mail: central@ecozakarpat.gov.ua,
тел. (0312) 61-67-01, контактна особа Урись Ігор Омелянович
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

громадського

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 84 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:
приміщення Квасівського старостинського округу, Ясінянської ОТГ, 90640, Закарпатська
обл., Рахівський р-н, с. Кваси, буд. 158 з 12.02.2021 року, контактна особа Ключівська Леся
Михайлівна
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

