_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру не зазначається суб’єктом господарювання)
__________________20187111215_______________
(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, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Реконструкція та розширення існуючих очисних споруд каналізації м. Дубно Рівненської
області. Проектна потужність після реконструкції очисних споруд буде становити
10000м3/добу. Проектом передбачена технологія біологічного очищення та фізико-хімічного
доочищення стічних вод, облаштування (реконструкція) мулових майданчиків, замиіна
зношеного та застарілого обладнання, впровадження комплексу будівель і споруд для
забезпечення високої якості очищення стічних вод.
В усіх будівлях і спорудах використовуватиметься сучасне енергоефективне обладнання.
Місце провадження: м.Дубно, вул. Комунальна. Очисні споруди каналізації
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планової діяльності)

2. Суб’єкт господарювання :Управління житлово-комунального господарства Дубенської
міської ради (код ЄДРПОУ 26206455), Україна, 35600, м. Дубно, вул. Замкова, 4.
тел.:(03656) 3-22-94, факс: (03656) 3-22-00
(повне найменування юридичної особи, код згідно 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), місцезнадження
юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особипідприємця (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
Контактна особа: Захарчук Володимир Васильович
(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
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією у Рівненській області.
(вид рішення про провадження планової 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 з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (вказується у шапці оголошення) та надання громадськості
доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що передається для
видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планової діяльності, без необхідності їх
обгрунтування. 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 розгляються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 4 грудня 2018 року о 11.00 в м. Дубно Рівненської
області вул. Замкова, 4 у приміщенні сесійної зали засідань Дубенської міської ради (4 поверх).
(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
планової 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
Контактна особа: Захарчук В.В.
(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
(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 планової діяльності
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, публікації в
2 засобах масової інформації, звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громаськості)

Відомості щодо інформування про планову діяльність через ЗМІ.
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планової 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 якою
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.Управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради, м. Дубно вул.
Замкова, 4 каб. 407. Тел.: (03656) 3-22-94 e-mail:komunal@dubno-adm.rv.ua Контактна особа
Онисько І.В.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися
з документами контактна особа)

