
 
   12.10.2018  

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 

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

_______2018529874_______ 

(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 

Видобування  корисних  копалин (пункт 3,   частина 3, стаття 3 З акону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)  з  метою промислового  розливу  підземних  вод  та  

оздоровлення  відпочиваючих. Видобування  підземних  вод  на родовищі «Нарцис»  

проводиться  двома  свердловинами,   які  експлуатують  різні  водоносні  горизонти.  

Верхній, водоносний  горизонт питних  вод, розробляється св. № 1132, глибиною 40 м, а  

нижній, водоносний  горизонт  мінеральних  вод,   св. № 1-Н,  глибиною 389,5 м       

Попередньо  розвідані експлуатаційні  запаси  родовища  «Нарцис» водозабірної  ділянки 

свердловини  № 1-Н   апробовані  в  обсязі  50 м
3
/добу  за  категорією  вивчення С1   

 (  Протокол  ДКЗ  України від  24.12.2015 № 3500) Закарпатська  область, Хустський  

район, с.Велятино. 
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 

2. Суб’єкт господарювання 

Фізична особа-підприємець Рак Віталій Васильович , інд код 2805318677: 90400, 

Закарпатська  область, м.Хуст, вул. Ювілейна, 13; тел. 097 900 30 70; e-mail: narcis1-

n@ukr.net. 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи –підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні 

дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця, місцезнаходження юридичної 

особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону). 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення Департаменту 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 

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

mailto:narcis1-n@ukr.net
mailto:narcis1-n@ukr.net
mailto:central@ecozakarpat.gov.ua,


який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля отримання  спеціального  

дозволу  на  користування  надрами з  метою  видобування  мінеральних вод (свердловина 

№ 1-Н) родовища «Нарцис»  Хустського району  Закарпатської   області що видається у  

Державній   службі  геології та надр України (Держгеонадра) 
 

(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 30 робочих днів (не менше 25, але 

не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у заголовку 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 які відбудуться:  25.10.2018 року о 10:00 год.к.ч.___в 

сільському  Будинку  культури села Велятино   вулиця Миру , 69 
_____________________________________________________________________________________________ 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)  

Громадські слухання 2 відбудуться ___________________не передбачено______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)  

 

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля 

та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Департаменту 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__________________________________________________________ 

(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу) 

 

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання 

зауважень і пропозицій  

Департаменту 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___________________________  

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну 

особу)  

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.  

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності  

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на _35_ аркушах. 
_______________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(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  

 

Фізична особа-підприємець Рак  Віталій   Васильович ;Закарпатська  область, Хустський  

район, с.Велятино, родовище  підземних  вод «Нарцис»_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа) 


