___________

(Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля )

__________20187111215___________

(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
Будівництво збірного колектора дощової каналізації північно-західної частини
м. Рівного, який проходить по житловій та промисловій забудові в районі вулиць Вербова,
по вул. І. Огієнка, від вул. Соборної, 416, промзоною, з’єднання в районі вул. Михайла
Старицького, далі по вул. Артилерійській, паралельно вул. Біла, перехід через залізничну
колію, вздовж вул. Ніла Хасевича, перетин вул. Кн. Володимира до скиду в річку Устя.
Самопливний колектор виконаний із з/бетонних труб – Ø800 – 35м; Ø1000 – 192м; Ø1500 –
487м; лотків з/бетонних – 297м; двошарових профільованих труб типу «Корсис» - Ø100058,5м; Ø1200 – 43,3м; Ø1400 – 818м; Ø1600 – 33м; Ø2000 – 96м; загальною довжиною
5015,5м. Площа водозабору збірного колектора – 417га. Протяжність колектора – 5015,5м, в
тому числі закритим способом – 3475,5 м, по канавах – 1540м.
2. Суб’єкт господарювання
Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради. 33028
м. Рівне, вул. Лермонтова, 6, тел.. (0362) 63-42-43.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації,
33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20 (0362) 62-03-64 Захарчук В. _info@ecorivne.qov.ua.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на будівництво що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією
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 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.
Громадські слухання відбудуться 14 листопада 2018 року об 1100 годині в приміщенні
Рівненської обласної державної адміністрації, кабінет 201 за адресою: м. Рівне, майдан
Просвіти, 1
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, (0362) 62-03-64 Захарчук В., info@ecorivne.qov.ua.
Робочий час з 9оо до 18 оо кабінет №11, відділ оцінки впливу на довкілля.

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації.
33028 м. Рівне_, вул. Толстого,20 (0362) 62-03-64 Захарчук В. info@ecorivne.qov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 60 аркушах.
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. Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради.
33028 м. Рівне, вул. Лермонтова, 6, тел. (0362) 63-42-43 робочий час з 800 до 17оо
2._Рівненська філія ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ____
м. Рівне, вул. 16 Липня, 38
00
оо
тел. (0362) 62-08-63 з 9 до 18 кабінет №42 Арсонова Р.В.

