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)

№ 20213157527_________________________
(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
Об'єктами планованої діяльності є будівництво апартаментів з приміщеннями громадського
призначення за адресою: урочище Ягниди за межами села Голубине, Свалявського району,
Закарпатської області з почерговою здачею.
Планується будівництво двох будівель з апартаментами з почерговою здачею, очисні споруди,
трансформаторна підстанція та відкриті автостоянки для 49 машино-місць.
На території комплексу в рамках благоустрою формуються майданчики перед входом у
приміщення житлового та громадського призначення, розворотний майданчик для безпечного
руху легкових автомобілів, майданчик для тимчасового паркування громадського транспорту
для висадки та посадки пасажирів, господарський майданчик для розташування сміттєвих
контейнерів, майданчик для занять фізкультурою, майданчик для відпочинку дорослих, ігровий
майданчик для дітей, тротуари та пішохідні доріжки, транспортні проїзди із твердим покриттям.
Поряд із двома будівлями апартаментів, на вільних територіях від твердих покриттів для руху
та паркування транспорту облаштовуються партерні та лугові газони, планується висадження
декоративних листяних та хвойних порід дерев, кущів.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), 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, Тел.+ (067) 380 0008
(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), 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 України (або інший уповноважений орган) відповідно до чинного
законодавства України.
(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 26 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.
Відповідно до Закону України №733-ІX від 18.06.2020 року про внесення зміни до статті
17 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” щодо запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), який набрав чинності з 17.07.2020 р. :
громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових
зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в
оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті
про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього
Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо
планової 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, 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 240 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
Полянська сільська рада, 89313, Закарпатська обл., Мукачівський район, село Поляна, вулиця
Духновича, будинок 63, 14.05.2021 р., контактна особа Гайпел В.Т.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

