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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:  

Планованою діяльністю передбачається будівництво паливозаправного пункту по 

вул. Берестецька, 39 в м. Дубно, Рівненської області. 

ПЗП призначений для прийому, зберігання та відпуску пального для автотранспорту, який 

належить підприємству ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд», а саме:  двох марок бензину – А-92, А-95 та 

дизельного палива. 

Проектом передбачається будівництво ПЗП, з встановленням металевого односекційного 

резервуару об’ємом 25 м3, призначеного для зберігання бензину марок А-92, А-95 та 

дизельного палива, а також паливо-роздавальної колонки, з роздавальним пістолетом та насосом 

потужністю 45 л/хв. Режим роботи планованого об’єкту цілодобовий. Резервуар прийому, 

зберігання і відпуску палива передбачено наземного розташування. Перевагами наземного 

розміщення є компактність, мінімальний обсяг виконання будівельних робіт, простота доступу 

при сервісному та ремонтному обслуговуванні, можливість швидкого монтажу і демонтажу. 

Місце провадження планової діяльності: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Берестецька, 39 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 

2. Суб'єкт господарювання:  

Приватне акціонерне товариство «Рівнеавтошляхбуд» 

Код ЄДРПОУ 31435931 

Адреса юридичної особи: 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 446 

Контактний тел.: 0503751025, 0993098710 
(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 облдержадміністрації,  33028, м. 

Рівне, вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23, e-mail: info@ecorivne.gov.ua, 

owd.rivne@gmail.com. 
(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:  

Висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть отримані документи дозвільного 

характеру згідно вимог екологічного законодавства України, що видається Департаментом 

екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації 
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 
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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 поширення гострої респіраторної хвороби COVID-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.  
(зазначити 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 облдержадміністрації,  33028, м. 

Рівне, вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23, e-mail: info@ecorivne.gov.ua, 

owd.rivne@gmail.com. 
(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 облдержадміністрації,  33028, м. 

Рівне, вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, 26-47-23,  e-mail: info@ecorivne.gov.ua, 

owd.rivne@gmail.com. 
(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;  повідомлення про плановану діяльність. 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 

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. Приватне акціонерне товариство «Рівнеавтошляхбуд», Рівненська обл., м. Дубно, 

вул. Берестецька, 39. Тел. 0503751025, Комаров С. М., Згідно із графіком роботи підприємства. 

2. Дубенська міська рада, 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, 4, (03656)32200. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 
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