
ОГОЛОШЕННЯ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планової діяльності   №20197124065/13392) 

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності 

 

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 

Реконструкція  очисних споруд стічних вод в смт. Клесів Сарненського  району 

Рівненської області. 

  Розробка  проекту «Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м куб/ добу 

по вул. Вишнева в  смт. Клесів Сарненського району, Рівненської області» обумовлена  

неефективною роботою існуючих очисних споруд, які на даний час морально і фізично 

застаріли та не виконують свої функції, та збільшенням об’єму стічної води до 600 м 

куб/добу.  
Реконструкція передбачається на території існуючих очисних споруд, в межах 

існуючої ділянки підприємства із врахуванням необхідності забезпечення дотримання 

нормативного розміру санітарно-захисної зони об’єкта, згідно висновку державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України від 

23.06.2016р. №05.03.02-04/20734 та організації оптимального доступу об’єкта  планової 

діяльності до місця скиду стічних вод.  

Потужність запроектованих очисних споруд складає 600 м.куб/добу. 

 Реконструкція буде проведена в межах існуючої  земельної ділянки  та  

передбачає будівництво будівлі решіток, горизонтальних пісколовок, первинних 

вертикальних відстійників,  біологічних очисних споруд очищення  господарсько-

побутових стічних вод на базі установки «КУБО-600», які виготовлені згідно висновку 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я 

України від 25.11.2015 р. №05.03.02-07/52596 та ТУ У 37.0-31830396-007:2015, а також 

будівництво блоку  зневоднення очисних споруд на дегідраторах -робочий та резервний. 

Відвід очищеної води в водний об’єкт виконується по існуючому скидному 

колектору – в р. Люблінка. 

Ефективність очистки господарсько-побутових стічних вод, при застосуванні 

запроектованої технології, складає – 87-99%. 

 

2.Суб’єкт господарювання Комунальне підприємство «Клесівводоканал» 

Клесівської селищної ради,, код ЄДРПОУ 33408574.  

Місцезнаходження юридичної особи: 34550 Рівненська обл., Сарненський р-н, смт 

Клесів, вул. Залізнична, буд.39 тел. 0362 271007__ 

 

3.Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної 

адміністрації; 

Поштова адреса: м.Рівне, вул. Л.Толстого.,20  

Факс: (0362)62-03-64 

email: info@ecorivne.gov.ua 

Директор департаменту: Захарчук Володимир Васильович 

 

4.Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  
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Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», 

  

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 строк, не розглядаються.  

Громадські слухання (перші) відбудуться за адресою: міський будинок культури 

вул.Свободи,17 в смт Клесів  Сарненського района Рівненської області 

дата проведення громадських слухань –15 листопада 2019р. о 14 годині. 

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 обласної державної 

адміністрації;Поштова адреса: м. Рівне, вул. Л.Толстого.,20 Факс: (0362)62-03-64 

email: info@ecorivne.gov.ua 

Директор департаменту: 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 обласної державної 

адміністрації;Поштова адреса: м.Рівне, вул. Л.Толстого.,20  Факс: (0362)62-03-64 

email: info@ecorivne.gov.ua 

Директор департаменту: 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  планової діяльності «Реконструкція очисних споруд 

продуктивністю 600 м куб./доб. по вул. Вишнева в смт. Клесів Сарненського району 

Рівненської області» з Повідомленням про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля. 
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: 

Комунальне підприємство «Клесівводоканал» Клесівської селищної ради, за адресою : 

34550 Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Залізнична, буд.39 тел. 

(0362)271007__ 

 

Контактна особа    Герман Володимир Романович 

Дата з якої громадськість може ознайомитися з документами –  з 15 жовтня  2019р. 
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