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(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’єктом планованої діяльності є розміщення мобільної асфальтобетонної установки КДМ-2013 , за адресою
Закарпатська обл. Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Заводська, 1, з метою виробництва асфальтобетонних сумішей .
Метою планованої діяльності ТОВ «МЕГО ЛТД » є виробництво асфальтобетонних сумішей для б удівн ицтва та
ремонту автодоріг.
Передбачається розміщення мобільної асфальтобетонної установки КДМ-2013 з метою виробництва
асфальтобетонних сумішей, що використовуються при будівництві доріг. Асфальтобетонна установка являє собою
уніфіковану мобільну конструкцію. Всі компоненти установки забезпечують безперервний технологічний цикл, що
складається з подачі вихідного матеріалу, його нагрів, просушування, просіювання і перемішування. Всі рухомі частини
установки знаходяться під контролем спеціальної системи управління. Основні складові установки заводу: бункери
живильники (завантажувально-дозувальні бункери), приймальний пристрій сушильного барабану, форсунка котла
буферного бітуму, асфальтозмішувач, бункери мінерального порошку, бункери готової продукції. Для зберігання бітуму
передбачено 4 ємності об’ємом 30 м3, 30 м3, 50 м3, 50 м3, для дизпалива 5 резервуарів – об’ємом 11 м3, 26 м3, 20 м3, 10 м3, 20
м3. Одночасно планується використовувати 1 резервуар для зберігання бітуму та 2 резервуари для зберігання ДП.
Підприємством отримано ліцензію на право зберігання пального (реєстраційний номер 07130414202000249, термін дії до
01.04.2025 року). Інертні матеріали зберігаються на відкритому майданчику. Загалом технологія виготовлення
асфальтобетонної суміші направлена на зменшення викидів та економію до 15 % енергії на всіх етапах виробництва.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «МЕГО ЛТД», ЄДРПОУ 34455332, юр.адреса : 21000 Вінницька обл. м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 13, кім.214
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент у екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА 88008, м. Ужгород, пл. Народна, б уд. 4, e -mail:
central@ecozakarpat.gov.ua тел.: +38 (0312) 61-67-01, Контактна особа – Урись Ігор Омельянович
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 :
1. Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів
Закарпатської ОДА.
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 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.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) на адресу:
Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА , поштова адреса: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, б уд. 4,
e -mail: central@ecozakarpat.gov.ua тел.: +38 (0312) 61-67-01, Контактна особа – Урись Ігор Омельянович .Дату, час, місце
та адресу проведення громадських слухань не визначено. Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено.
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 ОДА. 88008, м. Ужгород, пл. Народна, б уд. 4, e -mail:
central@ecozakarpat.gov.ua, тел.: +38 (0312) 61-67-01, Контактна особа – Урись Ігор Омельянович
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 ОДА. 88008, м. Ужгород, пл. Народна, б уд. 4, e -mail:
central@ecozakarpat.gov.ua, тел.: +38 (0312) 61-67-01, Контактна особа – Урись Ігор Омельянович
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 з додатками.
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
1. Буштинська територіальна громада за адресою : Закарпатська обл. Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Головна, 91 тел.
0685013282 Відповідальна особа Лях Іван Михайлович з 23 липня 2021 року.
2 ТОВ «МЕГО ЛТД», Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Заводська, 1, Контактна особа – Броновіцький
Анатолій тел. +38 (067) 498-05-31 з 23 липня 2021 року.

