
 

 

Додаток 3 

зі змінами  постанова КМУ від 14.09.2020 № 824 

до Порядку 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 Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

20211147269 

(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  Дубровицького водозабору (свердловини №№ 1е, 2е, 3е, 4, 

5) для забезпечення господарсько-питного водопостачання м. Дубровиця. 
2. Суб’єкт господарювання 

КП «Міськводоканал» Дубровицької міської ради   

Юр. адреса: 34100 Рівненська обл, Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 7 

Код ЄДРПОУ 35708362  Тел:+380679543647 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, 

33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел./факс, info@ecorivne.gov.ua; (0362) 62-03-64, 
Контактна особа Володимир Васильович Захарчук 

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на спеціальне користування надрами що видається 
Державною службою Геології та надр України 

 
(вид РІШЄННЯ 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 заголовку 
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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-
19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період. 
Громадські слухання 1 (перші)  відбудуться не передбачено 
Громадські слухання 2 (другі)  відбудуться: не передбачено 

 

 
 



 

6. Державний 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, 

33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел./факс, info@ecorivne.gov.ua; (0362) 62-03-64, 
Контактна особа Володимир Васильович Захарчук 
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу) 

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення  

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, 

33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел./факс, info@ecorivne.gov.ua; (0362) 62-03-64, 
Контактна особа Володимир Васильович Захарчук 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації. 

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна ознайомитись з 

18.03.2021р від 9 до 17 години за адресою: 

КП «Міськводоканал» Дубровицької міської ради  34100 Рівненська обл, Дубровицький р-н, м. 

Дубровиця, вул. Комунальна, 7. 

Дубровицькій міській раді 34100, Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, 

вул. Воробинська, 4. 

Мочулищенська сільська рада  34143  Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Мочулище 

Берестівська сільська рада 34109  Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Берестя 

Селецька сільська рада 34141 Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Селець 

Департаменті екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, 

33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20. 


