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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 у видобуванні кам’яної солі, придатної в якості солі
другого гатунку для промислової переробки в металургійний, нафтогазовій, енергетичній,
хімічній, целюлозно-паперовій, текстильній галузях промисловості, а також для
використання підприємствами ЖКГ і дорожньо-експлуатаційними службами, а також
геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та подальшим видобуванням
методом вилуговування із свердловин з метою отримання ропи для виробництва солі
марки екстра.
Намічається провести на західній частині ліцензійної площі, яка потребує
додаткового геологічного вивчення, геологорозвідувальні роботи (дорозвідка з досліднопромисловою розробкою).
В рамках цього етапу намічається пробурити 5 розвідувальних свердловин
глибиною 500-600 м з повним вилученням керну по всьому розрізу та передачі його до
спеціалізованої лабораторії для вивчення.
Під час проведення дослідно-промислової розробки в режими гідророзмиву солі в
масиві створюються підземні камери, з яких буде вестись видобуток солі у вигляді ропи, а
також відпрацьовуються режими подальшого промислового вилучення
розчину
кондиційної якості для виробництва солі сорту «Екстра» ДСТУ 3583-97(ГОСТ 13830-97)
«Сіль кухонна. Загальні технічні умови».
Тереблянське родовище кам'яної солі розроблятиметься методом підземного
вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.
Будується солепромисел з річною потужністю видобутку 330 тис. м3 ропи, або 80
тис. т сухої кам’яної солі в рамках Першої черги будівництва з подальшим розвитком та
нарощування обсягу виробництва 650 тис. м3 ропи, або 150-160 тис. т сухої солі. Під час
експлуатації солепромислу на родовище буде пробурено понад 10 свердловин. Одночасно
в роботі буде задіяно 3-4 свердловини.
_______________________________________________________________________
(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 ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТІОН ІНВЕСТ»
Код згідно з ЄДРПОУ 39508760

Місцезнаходження юридичної особи: 90550, Закарпатська область, Тячівський
район, село Теребля, вул. Центральна, буд 100.
Контактний номер телефону: +38097 887 70 67
E-mail: s.kondratiev@kationinvest.com
_______________________________________________________________________
(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 громадянинапідприємця (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, контактні особи 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 рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість
провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 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
(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.
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. 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, E-mail central@ecozakarpat.gov.ua, тел.:
(0312) 61-67-01, контактні особи Урись Ігор Омелянович
_____________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон 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, E-mail central@ecozakarpat.gov.ua, тел.:
(0312) 61-67-01, контактні особи Урись Ігор Омелянович
_______________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон 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 248 аркушах з додатками.
(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
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в понеділок – четвер з 8:00 до 17:15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00; обідня перерва – 12:00 –13:00 к.ч,
за адресою: 90556, Закарпатська область, Тячівський район смт. Буштино, вул.
Головна 91, буд.. в приміщені: Буштинської селищної ради Контактна особа: Паш Іван
Юрійович, тел. 38 03134 60 444;
___________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

