
Додаток 3  

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 

2018821379 
(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 

Будівництво вітрової електростанції 120 МВт на території Воловецької селищної ради 

Воловецького району та на території Березняківської, Дусинської, Неліпинської та Тибавської 

сільських рад (за межами населених пунктів) Свалявського району Закарпатської області.   

Будівництво вітрової електростанції 120 МВт cкладається з будівництва 34 вітрових 

електроустановок (надалі - ВЕУ), електричної підстанції - ПС 35/110 кВ «ВЕС Воловець», 

розподільчих пунктів (РП - 3шт.) та підземної лінії електропередачі (кабельної) напругою 35 

кіловольт та 110 кіловольт (надалі – ВЕС з необхідною інфраструктурою). Генерація електроенергії 

здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлювального джерела енергії – вітру, орієнтовний 

термін експлуатації ВЕС – 25 років. 

2. Суб’єкт господарювання 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАС ВОЛОВЕЦЬ 
ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 41074414,  юридична адреса: 89100, Закарпатська  обл., Воловецький 
район, смт.Воловець, вул. Пушкіна, будинок 7, тел/факс: +38 044 500 25 84, +38 098 042 54 02.  
 

 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації,  
88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4, тел./факс: +38 0312 61 67 01, електронна пошта: 
central@ecozakarpat.gov.ua, контактні особи: Бахарєв Юрій Юрійович та Урись Ігор Омелянович. 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України або Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Закарпатській області відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

26 серпня 2015 р. № 747) 

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 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. 
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Громадські слухання (перші) відбудуться: 
30 січня 2019 року о 9.00 в приміщенні Воловецької селищної ради (89100, Закарпатська 
обл., Воловецький р-н, смт Воловець, вул. Пушкіна, буд. 7) 
Громадські слухання (другі) відбудуться: 
30 січня 2019 року о 16.00 в приміщенні Березниківської сільської ради (89335, 
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Березники, 213) 
Громадські слухання (треті) відбудуться: 
31 січня 2019 року о 9.00 в приміщенні Тибавської сільської ради (89330, Закарпатська 
обл., Свалявський р-н, с. Тибава, 70а) 
Громадські слухання (четверті) відбудуться: 
31 січня 2019 року о 13.00 в приміщенні Дусинської сільської ради (89332, Закарпатська 
обл., Свалявський р-н, с. Дусино, вул. Миру, буд. 98) 
Громадські слухання (п’яті) відбудуться: 
31 січня 2019 року о 17.00 в приміщенні Неліпинської сільської ради (89308, Закарпатська 
обл., Свалявський р-н, с. Неліпино, вул. Головна, буд. 157) 

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, тел./факс: +38 0312 61 67 01, електронна пошта: 
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,  88008, м.Ужгород, пл. Народна,4, тел./факс: +38 0312 61 67 01, електронна пошта: 
central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа: Урись Ігор Омелянович. 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення, а саме 25 робочих днів з 
моменту офіційного опублікування цього оголошення. 

 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 1792 аркушах. 
 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАС ВОЛОВЕЦЬ ЕНЕРДЖИ», 

Закарпатська  обл.., Воловецький район, смт.Воловець,  вул. Пушкіна, будинок 7, пн-пт  8:00-17:00 

– з 14.01.2019 р. 

Воловецька селищна  рада, Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт.Воловець,  вул. Пушкіна, буд. 

7, пн-пт  8:00-17:00 – з 14.01.2019 р. 

Тибавська сільська рада, Закарпатська  обл., Свалявський р-н, с.Тибава, 70а, пн-пт  8:00-17:00 – з 

14.01.2019 р. 

Неліпинська сільська рада, Закарпатська  обл., Свалявський р-н, с.Неліпино, вул. Головна, буд. 

157, пн-пт  8:00-17:00 – з 14.01.2019 р. 

Дусинська сільська  рада, Закарпатська  обл., Свалявський р-н, с.Дусино, вул. Миру, буд. 98, пн-

пт  8:00-17:00 – з 14.01.2019 р. 

Березниківська сільська рада, Закарпатська  обл., Свалявський р-н, с.Березники, 213, пн-пт  8:00-

17:00 – з 14.01.2019 р. 

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації,  

88008, м.Ужгород,  пл. Народна, 4, пн-чт  9:00-17:00, пт - 08-00 до 15-45 - 14.01.2019 р. 

Контактна особа: Урись Ігор Омелянович. 

 
                              (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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