
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та 

звіту про стратегічну екологічну оцінку 

1. Повна назва документа державного планування 

Детальний план території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,48 га, для розміщення 

та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу та автозаправної станції на території 

Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування  

Рокитнівська селищна рада Сарненського району Рівненської області 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 

3.1. Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і 

оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 

29 листопада 2022 року  

3.2. Дата подання проекту ДДП, звіту про СЕО та повідомлення про оприлюднення 

проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну 

оцінку на офіційному веб-сайті http://rokytne-gromada.gov.ua/ 28 грудня 2022 року 

Одночасно було подано оголошення про оприлюднення до обласної незалежної 

суспільно-політичної газети "Вісті Рівненщини" №47 (21199) від 16 грудня 2022 

року та до регіонального видання Рівненської області "Сарненські новини" № 51 

(10807) від 22 грудня 2022 року. 

3.3. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, 

громадські слухання, тощо) 

надання письмових зауважень та громадські слухання до 20 січня 2023 року 

3.4. Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі 

проведення)  

20 січня 2023 року об 11 годині за адресою: смт. Рокитне, вул. Незалежності, 13 

3.5. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна 

ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про 

стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, утому числі пов’язаною 

зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 

34200, смт. Рокитне, вул. Незалежності, 13 

3.6. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну 

адреси та строки подання зауважень і пропозицій 

Рокитнівська селищна рада Сарненського району Рівненської області 

34200, смт. Рокитне, вул. Незалежності, 13, тел. (03635)2-20-90, e-meil.: rokitno_sr@ukr.net 
Зауваження прийматимууться до 20 січня 2023 року  

 

3.7. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 

здоров’ям населення, що стосується документа державного планування 

наявна екологічна інформація - Департамент екології та природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації за адресою: вулиця Льва Толстого, 20, Рівне, Рівненська область, 

33004 

наявна інформація пов’язана зі здоров’ям населення – Департамент цивільного захисту 

та охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації за адресою 33028 м. 

Рівне, вул. 16 Липня, 38 

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП - відсутні 
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