___________26.10.2018.______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом
господарювання)

__________№: 201810241989__________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)

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
Метою планованої діяльності є видобування базальтів у вигляді блоків та виготовлення з
них пиляних плит, архітектурно-будівельних виробів, виготовлення крихти базальтової для
виготовлення теплоізоляційних виробів спеціального призначення та сировини для
виготовлення щебеню, каменю бутового і брущатки.
Планована господарська діяльність буде впливати на довкілля у вигляді викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря; акустичного забруднення; утворення і
розміщення відходів виробництва; впливу на ландшафт; на геологічне середовище; на
поверхневі та підземні води через скидання забруднюючих речовин у водний об’єкт.
Загальна площа провадження планової діяльності складає 24,77 га, в тому числі: 9,53 га перша черга, видобувні роботи передбачені в межах існуючого земельного відводу на
розкритих запасах базальтів; 15,24 га - друга черга, видобувні роботи будуть проводитись після
процедури відведення земельної ділянки, яка на даний час перебуває у постійному
користуванні ДП «Костопільське лісове господарство» і відноситься до експлуатаційних лісів.
Родовище розташоване території Головинської сільської ради Костопільського району
Рівненської області.
2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «Івано-Долинський спецкар’єр»,
Код ЄДРПОУ – 05471862,
35042, Рівненська обл., Костопільський район, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 10.
Номер телефону: (03657) 2-22-62, +38 (097) 4731031, Електронна адреса: ivanodol@ukr.net
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації.
33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, E-mail: info@ecorivne.gov.ua
Тел.: (0362) 62-03-64 Захарчук Володимир Васильович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Спецдозвіл на користування надрами видається Державною службою геології та надр
України.
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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.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
07 травня 2019 року о 12-00 в приміщенні Головинської сільської ради Костопільського району
Рівненської області за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Головин, Костопільський район, Рівненська
область.
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, E-mail: info@ecorivne.gov.ua
Тел.: (0362) 62-03-64 Захарчук Володимир Васильович.
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, E-mail: info@ecorivne.gov.ua
Тел.: (0362) 62-03-64 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 134 аркушах з додатками.
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 «Івано-Долинський спецкар’єр»,
35042, Рівненська обл., Костопільський район, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 10.
Номер телефону: (03657) 2-22-62, +38 (097) 4731031, Електронна адреса: ivanodol@ukr.net
2. Головинська сільська рада - 35041, Рівненська область, Костопільський район
с. Головин, вул. Вишнева, 1.
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