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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
Місце провадження планованої діяльності – територія Дворовицького родовища пісків, розташованого

в 1,5км на південний захід від с.Дворовичі Рівненського району Рівненської області.
Планована діяльність передбачає видобування корисної копалини відкритим методом (кар’єр) з метою

забезпечення сировиною підприємств будівельної промисловості. Площа родовища складає 6,22га.
Видобуток корисної копалини буде здійснюватись «сухим» відкритим методом (кар’єр) по

автотранспортній системі розробки із використанням спеціалізованої гірничої автотехніки – бульдозера та
екскаватора «зворотня лопата» з паралельним просуванням фронту робіт 1м розкривним та 1-2ма добувним
уступом висотою до 5,0м. Пісок розробляється та вантажиться екскаватором на автотранспорт Споживача.
Допоміжні роботи по зачистці покрівлі корисної копалини здійснюються бульдозером. Грунтово-рослинний
шар зніматиметься бульдозером та складуватиметься в тимчасових буртах, де буде зберігатись для
застосування при наступній рекультивації земель відпрацьованого кар’єру.

Рекультивація земель, порушених гірничо-видобувними роботами, передбачається після завершення
його відпрацювання під пасовище, сплановані борта кар’єру під кущо-лісонасадження.

Корисною копалиною на родовищі є піски придатні для виготовлення бетону та цементно-піщаної
черепиці; та в природному стані придатні в якості сировини для благоустрою, рекультивації. Запаси корисної
копалини станом на 01.01.2021р. представлені на затвердження ДКЗ України становлять 429,6тис.м3. Об’єми
розкривних порід в контурі кар’єру становлять 254,0тис.м3.

Річна продуктивність кар’єру складе: по видобутку пісків 20,00тис.м3, по розкривних породах
10,09тис.м3. Режим роботи кар’єру - сезонний, в одну 8мигодинну зміну 190днів/рік. Склад виробництва:
кар'єр; прикар’єрний виробничий майданчик; тимчасові відвали розкривних порід; дороги і під'їзди.

2. Суб’єкт господарювання
Фізична особа підприємець Сергій Сачук (ідентифікаційний код ФОП 2957116791).
Адреса: 35374, Рівненська обл., с.Козлин, вул.Лісова, буд.7.
Тел: +380673600820; 0961403665. E-mail: Pp.sachuk@gmail.com.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації – 33028,

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільної
діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23.

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

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде: Отримання
спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною Геологічною службою Геології та
надр України, з метою здійснення видобувної діяльності із дотриманням зазначених у дозволі спеціальних
умов Міністерства екології та природних ресурсів України.



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. 

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 (перші) відбудуться:  Дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-
19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді). 

У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що 
припадають на цей період, не призначаються. 

Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі в електронному вигляді) щодо даної планованої 
діяльності громадськість може надавати Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної 
державної адміністрації – 33028, Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на 
навколишнє середовище та дозвільної діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. 

 
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 – 33028, 

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільної 
діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 

 
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 – 33028, 

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільної 
діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 

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 138ми аркушах. 
 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації , а 

також час, з якого громадськість може ознайомитися з ним: 
Звіт з оцінки впливу на довкілля протягом всього терміну громадського обговорення буде розміщений 

в приміщенні сільської ради Дядьковицької ОТГ, Рівненського району, Рівненської області за адресою: 
35361, Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковичі, вул. Млинівська, буд. 33. Телефон: (0362) 27-
52-49. Електронна пошта: dyadkovichy.sr@gmail.com. 

 
 
Фізична особа підприємець 
Сачук С.В.    ______________  Сачук С.В. 


