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

2020265249
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. Планована діяльність полягає в реконструкції існуючої
автозаправної станції за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вул. Богдана
Хмельницького, 135 А зі встановленням автомобільного газозаправного пункту модульного
типу. Планова діяльність представляє собою комплекс споруд для прийому, зберігання й
відпуску автомобільного палива та СВГ.
2. Суб’єкт господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія
Трейд Ойл», юридична адреса: 63052, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. .Жадановського, 7.,
тел.: 0663371874, директор Гуревич Олег Володимирович, e-mail: astepanyuk32@gmail.com.
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,
контактні особи Урись Ігор Омелянович, Бахарєв Юрій Юрійович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:

Державною-будівельною інспекцією України та 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 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

Громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) відповідно до
Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби («COVID-19»
від 18.06.2020 № 733-ІХ).__________________________________________________________
(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 природних ресурсів
Закарпатської обласної державної адміністрації, 88008, м. Ужгород, пл. Народна 4, Emailcentral@ecozakarpat.gov.ua, тел.: (0312) 61-67-01, контактна особа Урись Ігор
Омелянович.
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, E-mail: central@ecozakarpat.gov.ua, тел.:
(0312) 61-67-01, контактна особа Урись Ігор Омелянович.
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.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

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:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Трейд Ойл», місце знаходження:
90200 Закарпатська область, м. Берегово, вул. Богдана Хмельницького, 135 А, контактна особа
директор Негиз Себастьян Васильович, 066-337-18-74.
Берегівська міська рада за адресою: 90201, Закарпатська обл., Берегівський р-н, м.
Берегово, вул. Богдана Хмельницького, буд. 7, контактна особа Фечора Андрій Андрійович,
(03141) 2-44-92___________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

