_________________________________
(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб'єктом
господарювання)
20188141478
(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:
видобуток питних підземних вод на ділянці «Тучинська» Рівненського родовища зі
свердловини №1 з метою розширення підприємницької діяльності – промислового розливу
питної води. Експлуатаційна свердловина №1 пробурена у 1973 р. у північно-західній
частині с. Тучин (вул. Спортивна, 8) Гощанського району Рівненської області та є діючою.
Проектований обсяг видобутку підземних вод – 20,0 м3/добу.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання:
фізична особа-підприємець Головайчук Микола Петрович. Реєстраційний номер
облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 3015816699. Місце
провадження планованої діяльності: Рівненська область, Гощанський район, с. Тучин,
вул.Спортивна 8, ділянка «Тучинська» Рівненського родовища підземних вод (свердловина
№1). Контактний тел.: (067) 2752873. E-mail: kolya270782@ukr.net.
(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, e-mail: info@ecorivne.gov.ua.
(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
Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на
довкілля, виданий Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської
облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». А
також надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування
підземних питних вод зі свердловини №1 на ділянці «Тучинська» Рівненського родовища
підземних питних вод, що належить до повноважень Державної служби геології та надр
України та передбачається Кодексом України про надра, Постановою КМУ «Про

затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та
Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарства діяльності».
(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.
Громадські слухання відбудуться 07 листопада 2018 року о 1200 в актовій залі
Тучинської сільської ради, що знаходиться за адресою: 35415, Рівненська обл., Гощанський
р-н, с. Тучин, вул. Староміська, 2.
(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, e-mail: info@ecorivne.gov.ua
(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, e-mail: info@ecorivne.gov.ua.
(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 116 аркушах.
Повідомлення про плановану діяльність.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

Відомості щодо інформування про плановану діяльність через ЗМІ.
(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. Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації,
33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua.
Контактна особа: Захарчук В.В.
2. Тучинська сільська рада, 35415, Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Тучин, вул.
Староміська, 2.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

