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   (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 
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                        20218258446 
       (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 є розширення потужності з виготовлення фанери зі збільшенням об’єму готової 
продукції з 105000 м3/рік до 116000 м3/рік та будівництво автомобільного газозаправного пункту. 
В існуючих виробничих цехах підприємства передбачається встановлення технологічного обладнання для 
виготовлення фанери з метою розширення виробництва. Передбачається встановлення наступного 
обладнання: дробарки відходів шпону «Фезер»; дробарки відходів шпону та відходів торцювання чураків 
«Векоплан»; дробарки відходів «Schelling»; трьох шпонополагоджувальних верстатів виробництва ПП 
Войтухів; лінії подачі та сортування фанерної сировини; лінії лущення шпону «Рауте»; лінії 
безшпиндельного лущення шпону; двох парових сушарок шпону «Фезер»; двох ліній ребросклеювання 
шпону «Хашімото»; лінії ребросклеювання шпону «Такаяма»; третього пресу лінії зрощення шпону 
«Плайтек»; міксера для приготування клею шляхом змішування фенолформальдегідних смол, 
затверджувача, наповнювача та води; клеєнаносних вальців; лінії пресування фанери «Кітагава»; пресу для 
ламінування фанери «Рауте»; фарбувальної камери для фарбування країв фанери; лінії розпилювання 
фанери «Schelling»; шліфувального верстату «Steinemann». Очищення від викидів пилу деревини для 
існуючого та планованого до встановлення технологічного обладнання передбачено на фільтрувальних 
установках «АТОН» №№1-3 (ефективність очищення до 99%). Для потреб власного автотранспорту 
передбачене розміщення автомобільного газозаправного пункту зі зрідженим вуглеводневим газом, що 
складається з однієї ємності об’ємом 10 м3 та заправної колонки. 
Підприємство розташоване на земельній ділянці загальною площею 25,3 га. 
Місце провадження планованої діяльності: 35313, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Оржів, вул. 
Заводська, 9. 

(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 «ОДЕК» Україна. Код ЄДРПОУ 25322516. 
Місцезнаходження юридичної особи: 35313, Рівненська область, Рівненський район, смт Оржів, вул. 
Заводська, 9. 
Телефон: + 38 (0362) 693-608. 

(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 
розташований за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Телефон (0362) 26-47-23, факс (0362) 62-03-
64; e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа – директор департаменту Захарчук Володимир 
Васильович. 

(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 планованої діяльності буде: 
 
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Міністерством захисту 
довкілля та природних ресурсів України. 
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 (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «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 
___________________________________________________________________________________ 

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

Громадські слухання (другі) відбудуться______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(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 
розташований за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Телефон (0362) 26-47-23, факс (0362) 62-03-
64; e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа – директор департаменту Захарчук Володимир 
Васильович. 

(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 
розташований за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Телефон (0362) 26-47-23, факс (0362) 62-03-
64; e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа – директор департаменту Захарчук Володимир 
Васильович. 
 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

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

 

 



8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 138 аркушах та Додатки. 

__________________________________________________________________________________   
(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 

ТОВ «ОДЕК» Україна. Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Оржів, вул. Заводська, 9. 
Дата з якої громадськість може ознайомитися з документами – 23.10.2021. Контактна особа – інженер з НС 
ТОВ «ОДЕК» Україна Блащук Богдан В’ячеславович, тел.: 0673634641. 
Клеванська селищна рада. Адреса: 35313, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Оржів, вул. Заводська, 5. 
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами – 23.10.2021. Контактна особа – голова 
Кидун Галина Йосипівна. 
Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, електронна адреса: http://eia.menr.gov.ua. Дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з документами – дата подачі підприємством до Єдиного реєстру ОВД – 
21.10.2021 (внесення Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА до Єдиного реєстру 
ОВД – протягом трьох робочих днів з дня отримання). 

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


