
Додаток 3  

до Інформаційної довідки про Порядок  

передачі документації для надання  

висновку з оцінки впливу на довкілля та  

фінансування оцінки впливу на довкілля  

 
___________________________________________  

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)  

 

201911144812 
 (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 питних підземних вод для централізованого водопостачання м. 

Вараш, с. Заболоття та ВП «Рівненська АЕС» (корисні копалини загальнодержавного 

значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р.№ 827) з 

ділянки «Рафалівське-І» Рафалівського родовища прісних підземних вод, яке 

розташоване на ділянці правобережжя р. Стир в басейні нижньої течії на 

Волинському Поліссі між селами Балаховичі – Острів, Володимирецького району, 

Рівненської області. 

Детальна розвідка підземних вод в районі сіл Острів –Балаховичі була проведена в 

1969-1971 роках Львівською геологічною експедицією та затверджені експлуатаційні 

запаси ( протокол УТКЗ№3297 від 21.12.1971 р.) в кількості 32,6 тис. м3/добу, в тому 

числі по категоріях: А – 3,3 тис. м3/добу, В – 7,0 тис. м3/добу, С1 – 5,6 тис. м3/добу, С2 

– 16,7 тис. м3/добу. По верхньокрейдяному водоносному комплексу затверджені запаси 

води в кількості 10 тис. м3/д по категорії С2.  

Загальний фонд родовища складають 9 свердловин: (4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

Станом на 2019 рік ВП  «Рівненська АЕС» забезпечує безперебійне цілодобове 

централізоване водопостачання. 

ВП «Рівненська АЕС». Родовище експлуатується Відокремленим підрозділом 

«Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «НАЕК 

«Енергоатом» (далі ВП «Рівненська АЕС»). 
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 

2. Суб’єкт господарювання  

ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Рівненська АЕС», код ЄДРПОУ – 05425046 

Юридична адреса: 01032 м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3, ДП «НАЕК «Енергоатом», 

відокремлений підрозділ: ВП «Рівненська АЕС» 34400, Рівненська область, м. Вараш, 

тел. (03636) 6-43-49, тел/факс: 3-12-90, email office@rnpp.atom.gov.ua  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 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), 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 Облдержадміністрації. 

Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Телефон : (0362) 26-47-23, електронна 

пошта: info@ecorivne.gov.ua, контактна особа – в.о. начальника відділу з питань 

оцінки впливу на навколишнє середовище - Данчук Ольга Юріївна 
 (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  

Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування питних підземних вод 

для централізованого та нецентралізованого водопостачання (крім виробництва 

фасованої води) ділянки «Рафалівське-І» Рафалівського родовища прісних підземних 

вод,  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 25.03.2020 року, початок о 13:00 год, за 

адресою: Рівненська область, Володимирецький район, село Балаховичі, вул. Ювілейна, 

13, в приміщені сільського клубу.  
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

Громадські слухання (другі) відбудуться _не 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 Облдержадміністрації. 

Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Телефон: (0362) 26-47-23, електронна 

пошта: info@ecorivne.gov.ua, контактна особа – в.о. начальника відділу з питань 

оцінки впливу на навколишнє середовище - Данчук Ольга Юріївна. 

(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 



на адресу: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Телефон: (0362) 26-47-23, електронна 

пошта: info@ecorivne.gov.ua, контактна особа – в.о. начальника відділу з питань 

оцінки впливу на навколишнє середовище - Данчук Ольга Юріївна     

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 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 планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 522 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 

 

- Відокремлений підрозділ: ВП «Рівненська АЕС»  

Адреса:34400, Рівненська область, м. Вараш  

Телефон : (03636) 6-43-49, тел/факс: 3-12-90 

Дата: з 25.02.2020 року 

Контактна особа – Годунок Андрій Олексійович; 

- Департамент екології та природних ресурсів Рівненської Облдержадміністрації 

Адреса : 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20 

Телефон : (0362) 26-47-23 

Дата: з 25.02.2020 року 

Контактна особа – Данчук Ольга Юріївна; 

- В приміщені Балаховицького старостинського округу.  

Адреса: 34373, Рівненська область, Володимирецький район, село Балаховичі, вул. 

Ювілейна, 8, 

Телефон :+38068-75-85-309 

Дата: з 21.02.2020 року 

Контактна особа – Давидюк Вадим Васильевич. 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 


