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

_________20214127678__________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, 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
«Експлуатаційні заходи для покращення пропускної спроможності русла р.Латориця та р.Веча
на території Неліпинської сільської ради, Мукачівського району, Закарпатської області»,

передбачається по дев’яти ділянкам, шляхом видалення чагарникової рослинності та
наносів твердого стоку з островів та побічнів для покращення їх пропускної
спроможності, а саме:
- р.Латориця, ділянка №1 (місце впадіння р.Веча та правий берег) – довжиною 184 м,
площею 3390 м2, об’єм розчистки – 2363 м3; ділянка №2 (вище по течії ділянки №1, та
металевого мосту на р.Латориця, лівий берег) – довжиною 260 м, площею 6200 м2,
об’єм – 9520 м3; ділянка №3 (вище ділянки №2, правий берег) - довжиною – 115 м,
площею – 1550 м2, об’єм – 960 м3; ділянка №4 (вище ділянки №3, лівий берег) довжиною 317 м, площею – 8300 м2, об’єм – 7260 м3; ділянка №5 (вище ділянки №4,
правий берег) - довжиною 257 м, площею – 7050 м2, об’єм – 3910 м3; ділянка №6 (вище
ділянки №5, лівий берег) – довжиною 340 м, площею – 6500 м2, об’єм – 6400 м3;
ділянка №7 (вище ділянки №6, лівий берег) – довжиною 127 м, площею – 5500 м2,
об’єм – 7355 м3; ділянка №8 (вище ділянки №7, правий берег) – довжиною 192 м,
площею 7750 м2, об’єм 6165 м3; р.Веча (навпроти вул.Б.Хмельницького с.Неліпино,
лівий та правий берег), ділянка №9 – довжиною 210 м, площею 1900 м2, об’єм – 921 м3.
Загальна довжина проведення експлуатаційних заходів становить 2002 м, площа
48140 м2, об’єм земляних робіт - 44854 м3.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПП «ЄВРОІМЕКС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38533329
(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

88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Гранітна, 48,
контактний телефон 067-834-81-12, e-mail – euroinvestbuh@ukr.net
(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, тел/факс.(0312)-61-67-01, e-mail:

central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа Урись Ігор Омельянович
(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
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
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.
Тимчасово, на період дії та в межах територій карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (COVID-19), спричиненої корона вірусом 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.
(вказати 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, тел/факс.(0312)-61-67-01,
e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа Урись Ігор Омельянович.
(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 природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації, 88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4, тел/факс.(0312)-61-67-01,
e-mail:central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа Урись Ігор Омельянович
(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 94 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
89308, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Неліпино, вул.Головна, буд.157
e-mail: контактний телефон (03133)-3-32-21, з 10.06.2021р.
Контактна особа Сай Іван Іванович – заступник Неліпинського сільського голови
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої може громадськість
ознайомитися з документами, контактна особа)

