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з оцінки впливу на довкілля (автоматично
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Реєстру,
не
зазначається
суб’єктом
господарювання)

№20189141711
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.
Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у видобуванні корисних копалин загальнодержавного
значення (теплоенергетичних підземних вод) Косинського родовища термальних
мінеральних вод (ділянка – Косинська) із свердловини 29-Т
1.

Суб’єкт господарювання.
Приватне підприємство «Грінфілд-Закарпаття», код ЄДРПОУ 37297256; 90223,
Закарпатська область, Берегівський район, село Косонь, Урочище буд. 1, тел. 0673120316,
керівник: Пайкошій І. І.
3.
Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
2.

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, Бахарєв Юрій Юрійович.
4.
Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:
Державна служба геології та надр 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 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
16.11.2018року о 1200 годині в адмінбудівлі Косонської сільської ради, Берегівського
району по адресу с. Косонь, вул. Бочкая, буд.5.
___________________________________________________________________________________________
(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, контактна особа Урись Ігор Омелянович.
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, контактна особа Урись Ігор Омелянович.
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.
__________________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

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:
Приватне підприємство «Грінфілд-Закарпаття», 90223, Закарпатська область,
Берегівський район, село Косонь, Урочище буд. 1, тел. 0673120316, контактна особа,
керівник Пайкошій І. І.
Косонська сільська рада, 90223, с.Косонь, вул. Бочкая, буд.5, контактна особа
Товт О. Ж., 03141-23175.
_________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

