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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
Реконструкція Русько-Комарівського Пункту збору та підготовки природного газу, що
видобувається
з
Русько-Комарівського
газового
родовища.
Встановлення
короткоциклової адсорбційної установки по відділенню азоту з природного газу (надалі
«Реконструкція» або «Планова діяльність») з метою забезпечення підготовки
видобутого природного газу до вимог Кодексу газотранспортної системи України щодо
норм якості, фізико-хімічних показників та інших характеристик природного газу.
Параметри планованої діяльності: орієнтовний добовий видобуток природного газу: 42
тис. м3 на добу. Площа Русько-Комарівського Пункту збору та підготовки природного
газу становить: 1550 кв. м.
Місце провадження планованої діяльності: в межах земельної ділянки ТОВ «Тисагаз»
за адресою: вул.Тайня, 5 км, село Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська
область, Україна.
(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 обмеженою відповідальністю «Тисагаз» код згідно з ЄДРПОУ: 22091121
Місцезнаходження: вул. Тайня, 5км, с.Вовкове, 89452, Ужгородський район,
Закарпатська область, Україна. Поштова адреса: вул. Фединця, буд. 7, Ужгород, 88000,
Україна, тел. (0312)616844.
(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 природних ресурсів Закарпатської обласної державної
адміністрації Адреса: 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4 Тел./факс (0312) 61-67-01 Email: central@ecozakarpat.gov.ua. Контактні особи: Урись Ігор Омелянович та Бахарєв

Юрій Юрійович
(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 Дозволу на виконання будівельних робіт, що видається: Державною
архітектурно- будівельною інспекцією. Закон України “Про регулювання містобудівної
діяльності”.
(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
14 серпня 2018 року о 11.00 год. в будинку культури с.Середнє, вул.Закарпатська, 69.
_________________________________________________________________________________________
(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 Адреса: 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4 Тел./факс (0312) 61-67-01 Email: central@ecozakarpat.gov.ua Контактна особа: Урись Ігор Омелянович
(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 Адреса: 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4 Тел./факс (0312) 61-67-01
Email: central@ecozakarpat.gov.ua Контактна особа: Урись Ігор Омелянович
(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 179 аркушах.
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) Товариство з обмеженою відповідальністю «Тисагаз». Місцезнаходження: вул.
Тайня, 5км, с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна.
Адреса для ознайомлення: вул. Фединця, буд. 7, поверх 5, Ужгород, 88000, Україна,
тел. (0312)616844; Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами:
26 липня 2018 року. Контактна особа: Вукста Михайло Юрійович
(2) Середнянська селищна рада; адреса: 89452, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
смт. Середнє, вул. Закарпатська, 63, тел. (0312) 721-346. Дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами: 26 липня 2018 року, контактна особа: Чорнак
Вікторія Вікторівна
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

