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              (дата офіційного опублікування в 

            Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

             довкілля (автоматично генерується 

       програмними засобами ведення Реєстру, 
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                                        20202195339 

     (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:  

ТзОВ «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ» планує будівництво зернозберігального комплексу, що 

призначений для приймання зернових з авто- і залізничного транспорту, очищення, сушіння, 

накопичення і зберігання сировини з подальшим відвантаженням на авто-чи залізничний 

транспорт. Для створення можливості відвантаження зернової сировини на залізничний 

транспорт планується будівництво під’їзної залізничної колії на станції Рудня-Почаївська 

Львівської залізниці. Будівництво комплексу планується по вул. Першотравневій, 52 в селі 

Пустоіванне Радивилівського району Рівненської області (за межами населеного пункту). 

Територія ділянки будівництва належить до Пустоіваннівської сільської ради. 

Земельна ділянка, на якій планується будівництво (кадастровий номер 

5625887300:07:011:0001), перебуває в оренді ТзОВ «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ», її загальна площа 

складає 9,0 га. Під будівництво комплексу відводиться – 3, 9га. 

Планована потужність підприємства (максимально можливий об’єм одночасного 

зберігання сировини) – 62882 м3 (з розглядом можливості збільшення об’ємів на перспективу до 

136932 м3). 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

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

 

2. Суб'єкт господарювання:  

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ». 

Код ЄДРПОУ 34463741. 

Адреса юридичної особи: 35523, Рівненська область, Радивилівський район, село Зарічне, 

вулиця40-річчя Перемоги, будинок 115В. 

Контактний тел.: +38 (067)5835193.  

(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,  33028, м. 

Рівне, вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. 
(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; дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Управлінням державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області; Департаментом екології та природних 
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ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації відповідно. Та інші дозвільні документи, які 

видаються органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного 

законодавства 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 
Відповідно  до  пункту  21  статті 17  Закону  України  «Про оцінку впливу на довкілля» у 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

зв’язку із встановленням  на території України (в т.ч., на території Рівненської області) 

карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, громадське 

обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і 

пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), громадські слухання, передбачені статтею 7 

цього Закону, проводитися не будуть. 

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, тел.: (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. 

(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, 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 планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 210 аркушів. 

Повідомлення про плановану діяльність. 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

Відомості щодо інформування про плановану діяльність через ЗМІ. 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 

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. 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. ТзОВ «АГРОФІРМА ТРИПІЛЛЯ», 35523, Рівненська область, Радивилівський район, село 

Зарічне, вулиця40-річчя Перемоги, будинок 115В.Контактний тел.: +38 (067)5835193. 

3. Пустоіваннівська сільська рада, 35532, Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. 

Пустоіванне, вул. Першотравнева, буд. 5. Контактний тел.:( 03633) 26522. 
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(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 

громадськість  може ознайомитися з документами, контактна особа) 


