_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля)
______________20181041859_____________
(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
Видобування суглинків з Острозького родовища, придатних для виробництва
цегли.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

На родовищі прийнята транспортна система розробки з паралельним просуванням
фронту робіт і переміщенням розкривних порід у внутрішні відвали.
Розкривні породи розробляються за допомогою екскаватора ЕО-3122 або його
аналога ЕО-4321А з навантаженням в автосамоскид ЗІЛ ММЗ-555, і вивезенням породи
у внутрішній відвал. Суглинки розробляються уступом 2,0 м за допомогою екскаватора
ЕО-3122 або його аналога ЕО-4321А з навантаженням в автосамоскиди ЗІЛ ММЗ-555
та транспортуванням до цегельного заводу.
Всі розкривні породи в процесі розробки родовища будуть використані для
рекультивації земель порушених гірничими роботами.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої
діяльності)

Потужність підприємства з видобування суглинків складає 11,31 тис. м3/рік.
Планована діяльність буде здійснюватися на території Острозького району
Рівненської області, на північно-західній околиці м. Острог.

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-Агробуд»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 03586182
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),

35800, Рівненська область, Острозький район, м. Острог, вул. Татарська, 204.
Тел: (03654)228-32
(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 ОДА,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел. / факс. (0362) 62-03-64,
e-mail: info@ecorivne.gov.ua
Директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА
Захарчук Володимир Васильович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування
корисної копалини на Острозькому родовищі, що видається Державною службою
геології та надр України
(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 (перші) відбудуться 27 березня 2019 року, о 14 год. 00 хв.
за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Розваж, вул. Центральна,
119а. Приміщення будинку культури.
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 ОДА,
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел. / факс. (0362) 62-03-64,
e-mail: info@ecorivne.gov.ua
Директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА
Захарчук Володимир Васильович.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України,
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу

33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел. / факс. (0362) 62-03-64,
e-mail: info@ecorivne.gov.ua
Директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА
Захарчук Володимир Васильович.
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 246 аркушах.
__________________________________________________________________________________________
(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
Розважська селищна рада, Рівненcька обл., острозький р-н., с. Розваж,
вул. Центральна, 148 з 12.03.2019 р. контактна особа Ягодка Юрій Петрович
ТОВ «Універсал-Агробуд», м. Острог, вул. Татарська, 204, з 12.03.2019 р
контактна особа: Присяжнюк М.В.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

