
      ________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

       20216118029 
(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  

Планованою діяльністю ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДОРСЕРВІС» передбачено: 

- розміщення асфальтозмішувальної установки ДС-18537 для виробництва 

асфальтобетонних сумішей, які використовуються при будівництві та ремонті автодоріг, 

на земельній ділянці по вул. Промислова, 4, с. Нова Любомирка, Рівненського р-ну, 

Рівненської області. 

Асфальтозмішувальна установка ДС-18537 вітчизняного виробництва ПрАТ 

«Кредмаш» є сучасним виробництвом із використанням мікропроцесорної системи 

управління, що забезпечує оптимально економний режим роботи, підвищує культуру 

виробництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить до мінімуму вплив на 

навколишнє середовище.  

Номінальна потужність мобільної асфальтобетонної установки ДС-18537 - 64 т/год, 

20 тис. т/рік.  

Функціонування асфальтобетонної установки ДС-18537 обумовлене необхідністю 

використання передових технологій виробництва асфальтобетону та сучасної системи 

пилоочистки із застосуванням ефективних рукавних фільтрів.  

Розігрів і циркуляція термального масла, що підтримує бітум в нагрітому стані,  

забезпечується нагрівачем масла з пальником на природному газу. 

Сировина (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, целюлозна добавка) 

на підприємство постачаються переважно з місцевих гранкар’єрів. Бітум доставляється на 

підпририємство згідно заключених договорів зі спеціалізованими підприємствами.  

Продукція реалізується для потреб міста та області в ремонті доріг та прокладанні 

нового дорожного покриття. 

Зазнчені установки є сучасним виробництвом із використанням мікропроцесорної 

системи управління, що забезпечує оптимально економний режим роботи, підвищує 

культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить до мінімуму 

вплив на навколишнє середовище. Характерним для підприємства є запровадження 

сучасної технології виробництва асфальтобетону, використання готових бітумів без 

застосування чорнов’яжучих матеріалів коксохімічного виробництва. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ 

«ДОРСЕРВІС», код ЄДРПОУ – 31245569. Юридична адреса: 4112, м. Київ, вул. Степана 

Руданського, буд. 3А, офіс 600, тел. 098 02 92 818.__________________________________ 
(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, що знаходиться за адресою: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. 

Толстого, 20; email: info@ecorivne.gov.ua, тел. (0362) 26-47-23; контактна особа – Данчук 

Ольга Юріївна________________________________________________________________ 
(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 

Вид рішення про провадження планованої діяльності: 

Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та 

природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації на підставі Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”. 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, що надається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації. 

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що 

вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій 

(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її 

провадження (п. 9 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). 
(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 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

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, що знаходиться за адресою: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. 

Толстого, 20; email: info@ecorivne.gov.ua, тел. (0362) 26-47-23; контактна особа – Данчук 

Ольга Юріївна ________________________________________________________________ 
(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, що знаходиться за адресою: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. 

Толстого, 20; email: info@ecorivne.gov.ua, тел. (0362) 26-47-23; контактна особа – Данчук 

Ольга Юріївна________________________________________________________________ 
(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 планової діяльності на 135 аркушах, без врахування 

додатків. 
____________________________________________________-___________________________________________________________ 

(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. 

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім 

вихідних, з 01 вересня 2021 р:  

- в Олександрійській сільській територіальній громаді, 5320, Рівненська обл., 

Рівненський р-н, с. Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 66, тел: 0 (362) 27-32-92;  

- безпосередньо у суб’єкта господарювання ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ 

«ДОРСЕРВІС», Рівненська область, Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. 

Промислова, 4. Корнійчук Максим Віталійович, тел. 0980292818______________________  
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа) 


