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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 
ВП РАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» планує будівництво центру обробки даних на 

території РАЕС у місті Вараш, Рівненської області. Передбачається розширення 
існуючого ВРУ-330 кВ з будiвництвом комiрки №10 із встановленням елегазових 
вимикачiв 330 кВ, роз'єднувачiв 330 кВ, трансформаторiв струму 330 кВ, 
трансформаторiв напруги 330 кВ, обмежувачiв перенапруги 330 кВ та кiнцевих 
кабельних муфт 330 кВ для пiдключення кабельних лiнiй 330 кВ живлення ПС 330/10 
для електропостачання центру обробки даних. Також передбачено будiвництво будiвлi 
КРУЕ-330 кВ, з облаштуванням внутрiшнiх та зовнiшнiх iнженерних мереж. 
Компоновка розподiльчого пристрою 330 кВ виконується з використанням 
комплектних розподільчих установок з елегазовою ізоляцією (КРУЕ) внутрiшнього 
встановлення згiдно однолiнiйної схеми.  Роботи по об’єкту розподіляються на дві 
черги будівництва.  

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

2. Суб’єкт господарювання  
Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Державного 

підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ВП 
РАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом») 34403, м. Вараш, Рівненська область, Україна, e-mail: 
Office@rnpp.atom.gov.ua, факс: (+38 03636) 6-43-49, https://www.rnpp.rv.ua), код згідно з 
ЄДРПОУ 05425046 

(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 Рівненської обласної державної 

адміністрації – 33028, Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. e-mail: 
info@ecorivne.gov.ua., контактна особа: Наталія Яківна Лакута, тел. (0362) 26-47-23. 

(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  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 



архітектурно-будівельною інспекцією 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей 
період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: не заплановані  
Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановані  

(вказати 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 Рівненської обласної державної 
адміністрації – 33028, Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. e-mail: 
info@ecorivne.gov.ua., контактна особа: Наталія Яківна Лакута, тел. (0362) 26-47-23. 

(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 Рівненської обласної державної 
адміністрації – 33028, Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. e-mail: 
info@ecorivne.gov.ua., контактна особа: Наталія Яківна Лакута, тел. (0362) 26-47-23. 

(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 385 аркушах. 

(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 

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна 



ознайомитись з 30.09.2021 р. з 09.30 до 16.30 за наступними адресами:  
1. Вараська міська рада, 34400, Рівненська область, м. Вараш, Майдан 

Незалежності, 1, тел. 03636 2-45-19; e-mail: rada@varash-rada.gov.ua, контактна особа: 
Яйченя Віта Анатоліївна   

2. ВП РАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», 34403, Рівненська область, м. Вараш, тел.: 
(+38 03636) 6-43-49, контактна особа: Начальник технічного відділу УКБ, Новікова 
Олена Федорівна 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  
може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 
 
 
 


