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___________________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

__________________№ 20201217023______________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок 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  
  

Планована діяльність полягає у продовженні експлуатації цехів струганого та дубльованого 

шпону на території підприємства ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА». 

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність відноситься до 

другої категорії видів планової діяльності п.9, ч.3, ст.3 «підприємства з оброблення деревини, 

виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних 

смол продуктивністю понад 1 тонну на добу» та п.13, ч.3, ст.3 «господарська діяльність, що 

призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за 

умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу». 

Цех струганого шпону являє собою одноповерхову будівлю, що прибудована до ТЕС. Для 

виробництва пари на технологічні потреби в котельні встановлено парові котли (ДКВР 6,5/13 та 

ДКВР 4/13), що працюють протягом року. В якості палива використовуються відходи деревини. 

Відведення димових газів здійснюється через спільну димову трубу в атмосферне повітря. 

Основна сировина для виробництва шпону - дерев’яні колоди хвойних та листяних порід. 

Лісоматеріали постачаються на виробництво автомобільним транспортом. 

Струганий шпон виготовляється на верстаті із підготовлених та проварених колод. Для 

переміщення колод використовується електротельфер та рольганги. Колоди розрізають на 

поздовжньо розпилювальному дисковому верстаті. Для відведення тирси використовується 

аспіраційна установка. Тирса та пил за допомогою витяжного вентилятора накопичується у 

спеціальних мішках. Вміст мішків спалюється в котлах. 

Цех дубльованого шпону - одноповерхова будівля. Дубльований шпон виготовляється із 

з’єднаного по довжині та намотаного в рулони шпону. Переміщення рулонів здійснюється на 

спеціальних візках. В цеху встановлено дві лінії каширування та шліфувальна установка. Лінія 

каширування обладнана місцевими витяжними вентиляторами. Пилеповітряна суміш надходить 

через трубопроводи в аспіраційну установку. Далі повітря доочищається на рукавних фільтрах і 

повертається в цех. Ступінь очистки фільтрувальних установок становить не менше 99,9%. 
 

Місце провадження планованої діяльності: 35680, Рівненська обл., Дубенський район, смт. Смига, 

вул. Заводська, 1. 
  

2. Суб’єкт господарювання 
  

Приватне акціонерне товариство «ЄВРОШПОН-СМИГА», код ЄДРПОУ 30981499. 

Місцезнаходження: 35680, Рівненська обл., Дубенський район, смт. Смига, вул. Заводська, 1.  

Керівник: директор Ковбасюк Анатолій Сергійович. 

Контактний номер телефону: (03656) 5-62-67. Е-mail: euroshpon@gmail.com 
 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення  
  

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, 

33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Толстого, 20, відділ оцінки впливу на довкілля, Е-mail: 

info@ecorivne.gov.ua, контактна особа: Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 
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4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
  

Висновок з ОВД, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, вважається 

рішенням про можливість провадження планованої діяльності і отримання документу дозвільного характеру 

чи іншого акту органу державної влади чи місцевого самоврядування не потребує. 
  

5. Строки, тривалість та порядок подання письмових зауважень та пропозицій до звіту 

з оцінки впливу на довкілля.  
  

Тривалість подання зауважень та пропозицій 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.  

Відповідно до Закону України від 18.06.2020 р № 733-IX Про внесення зміни до статті 17 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 до повного його скасування та протягом 30 

днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі 

надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). 

Протягом усього терміну подання зауважень та пропозицій громадськість має право подавати будь-які 

зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 

обґрунтування. Зауваження та пропозиції подаються в письмовій формі (в електронному вигляді).  

У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що 

припадають на цей період, не призначаються. 

Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в електронному вигляді) щодо даної планованої 

діяльності громадськість можна подавати до Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської 

обласної державної адміністрації: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Толстого, 20, відділ оцінки 

впливу на довкілля, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. 
   

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 

планової діяльності. 
  

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, 

33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Толстого, 20, відділ оцінки впливу на довкілля, Е-mail: 

info@ecorivne.gov.ua, контактна особа: Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 
  

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 обласної державної адміністрації, 

33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Толстого, 20, відділ оцінки впливу на довкілля, Е-mail: 

info@ecorivne.gov.ua, контактна особа: Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 
 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього терміну подання письмових зауважень 

та пропозицій, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.  
  

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності  
 

 Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 135 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. ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА». 

Адреса: 35680, Рівненська обл., Дубенський район, смт. Смига, вул. Заводська, 1. 

Дата, з якої громадськість може ознайомитись з документами - 30.09.2021 року. 

Контактний номер телефону: (03656) 5-62-67. Е-mail: euroshpon@gmail.com 

Контактна особа: директор Ковбасюк Анатолій Сергійович. 

2. Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля: http://eia.menr.gov.ua/, з 4.10.2021 р. 
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