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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 

Планова діяльність проводиться в межах спеціального дозволу на користування 

надрами Ужгородської площі №6104 від 11 березня 2016 року. 

Спорудження пошукових свердловин №101,102,103 Ужгородської площі з метою 

пошуків вуглеводнів (газ природній, газовий конденсат, нафта) у неогенових відкладах 

Закарпатського прогину. Підключення свердловин до установок підготовки 

вуглеводневої сировини. 

Глибина свердловини №101 Ужгородська – максимальна 1500 м, спосіб буріння – 

роторний. Глибина свердловини №102 Ужгородська – максимальна 1400 м, спосіб 

буріння – роторний. Глибина свердловини №103 Ужгородська – максимальна 1900 м, 

спосіб буріння – роторний; передбачається кріплення ствола свердловини 

герметичними обсадними трубами. Очікувані об’єми видобутку природнього газу 

становлять від 15 тис.м3/добу до 100 тис.м3/добу з кожної свердловини. Підключення 

свердловин включає обв’язку усть свердловин та прокладання газопроводів-шлейфів.  

2. Суб’єкт господарювання  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сі-Ен-Джі» код згідно з ЄДРПОУ: 

40339458. Місцезнаходження: вул. Тайня, 5км, с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, 

Закарпатська область, Україна. Поштова адреса: вул. Фединця, буд. 7, Ужгород, 88000, 

Україна, тел. (0312)616844. 

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 E-

mail: central@ecozakarpat.gov.ua Контактна особа: Урись Ігор Омелянович та Бахарєв 

Юрій Юрійович 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу 

на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що надається 

Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної 

адміністрації. 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх заплановани 



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: 

В приміщенні Паладь-Комарівської сільської ради о 1400 год 30 жовтня 2018 року 

за адресою: 89431, Закарпатська область, Ужгородський район, с.Паладь-Комарівці, 

вулиця Кошута , будинок 24а (зал засідань) 

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 E-

mail: central@ecozakarpat.gov.ua 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 Адреса: 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4 Тел./факс (0312) 61-67-01 

Email: central@ecozakarpat.gov.ua 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 на 223 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 «Сі-Ен-Джі». Місцезнаходження: 

вул. Тайня, 5км, с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна. 

Адреса для ознайомлення із: вул. Фединця, буд. 7, поверх 5, Ужгород, 88000, Україна, 

тел. (0312)616844; Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами: 11 

жовтня 2018 року. Контактна особа: Вукста Михайло Юрійович 

(2) Паладь-Комарівська сільська рада. Місцезнаходження: 89431, Закарпатська 

область, Ужгородський район, с.Паладь-Комарівці, вулиця Кошута , будинок 24а. Дата, 

з якої громадськість може ознайомитися з документами: 11 жовтня 2018 року. 

Контактна особа: Товт Олександр Валентинович  - тел. 0668841596 

(3) Тийгласька сільська рада. Місцезнаходження: 89432, Закарпатська область, 

Ужгородський район, с.Тийглаш, вулиця Сечені, будинок 31. Дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами: 11 жовтня 2018 року. Контактна особа: Товт Аліца 

Юліївна  - тел. 0951301104 
  


