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(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.
Об’єкт будівництва - "Реконструкція шлюза-регулятора на мостовому переході в районі
вул. Набережної (кафе "Венеція") в місті Рівному, в тому числі проектні роботи". Робочим
проектом передбачено здійснити реконструкцію діючого шлюза-регулятора на р. Устя в
районі вул. Набережної. Оцінці впливу на довкілля підлягають роботи по розчищенню від
намулу, який акумулювався в руслі річки в районі шлюза-регулятора за період експлуатації
споруди. Підчищенню підлягає ділянка русла 50 м вище за течією та 50 м нижче за течією
від шлюза-регулятора. Роботи виконуватимуться з використанням земснаряду.
Місце провадження планованої діяльності: м. Рівне, вул. Набережна, прибережна
захисна смуга річки Устя в районі шлюза-регулятора
2. Суб’єкт господарювання
Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради,
33028 м. Рівне, вул. Лермонтова, 6, тел. (0362) 63-42-43.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної
адміністрації 33028 м. Рівне вул. Толстого,20 тел.(0362) 62-03-64 Захарчук В. e-mail
info@ecorivne.gov.ua
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання
підготовчих/будівельних робіт, що реєструється Управлінням Державної архітектурнобудівельної інспекції у Рівненській області
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 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 відбудуться 11 грудня 2018 року об 1100 годині в приміщенні
Рівненської обласної державної адміністрації, кабінет 201 за адресою:м.Рівне, майдан

Просвіти,1
6. Державний 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 м. Рівне вул. Толстого,20 тел.(0362) 62-03-64; Захарчук В. e-mail
info@ecorivne.gov.ua Робочий час з 900 до 1800,кабінет №11, відділ оцінки впливу на довкілля.
7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної
адміністрації. 33028 м. Рівне вул. Толстого,20 (0362) 62-03-64; Захарчук В. e-mail
info@ecorivne.gov.ua
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 45 аркушах.
Повідомлення про плановану діяльність
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.
1. Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської
ради.33028 м. Рівне, вул.. Лермонтова,6 тел. (0362) 63-42-43 робочий час з 8.00 до 17.00
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Рівневодбудпроект”.33023 м. Рівне,
вул. Київська,36, кімн.928 ,тел. 096 347 11 99. Робочий час з 9.00 до 18.00. Крутій О. Р.

