
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 188,60 га, для розміщення об'єктів, що пов'язані з 
користуванням надрами, та для розміщення і експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
промислових та гірничодобувних підприємств, їх під'їзних 
шляхів, інженерних мереж, адміністративно побутових 
будівель, інших споруд, яка знаходиться на території 
Вирівської сільської ради Сарненського району (за межами 
населеного пункту). 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування  

Вирівська територіальна громада 

 

3. Передбачуванна 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 

02 березня 2021 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 

16 липня 2021 року 

3.3. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання, тощо) 

надання письмових зауважень та громадські слухання до 16 серпня 

2021 року 

3.4. Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань 

(у разі проведення)  

16 серпня 2021 року об 11 годині за адресою: вул. Центральна, буд. 

2-а, с. Вири, Сарненського району Рівненської області 

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: 

вулиця Демократична, 51, Сарни, Рівненська область, 34500 

3.6. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його 

поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і 

пропозицій 



Сарненська районна державна адміністрація, вулиця 

Демократична, 51, Сарни, Рівненська область, 34500, 

 e-mail: https://sarny-rda.gov.ua/ 

Зауваження прийматимууться до 16 серпня 2021 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 

 


