
Додаток 2  

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 Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 

 
____________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕЛАТЕРІЯ 

ДИСТРИБЮШН», код згідно з ЄДРПОУ 41555537, інформує про намір провадити 

плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Юридична адреса:08001, Київська обл., Макарівський р-н, смт. Макарів, 

 вул. Ярослава Мудрого, 63-Б,  

телефон +38 (050) 505-13-55, 

e-mail:denis.m@elitland.company 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 

Планована діяльність, її характеристика. 

         Видобування корисної копалини (торф) відкритим методом на ділянці 

«Закриниця-1» родовища «Закриниця». 

          Технічна альтернатива 1. 

Спосіб видобування торфу – екскаваторний спосіб. Видобування торфу за 

технологією екскаваторного способу видобування торфу проводиться екскаваторами з 

використанням бульдозерів, автосамоскидів Розробка корисної копалини ведеться 

глибокими кар’єрами, на глибину торфового покладу. Застосування екскаваторного 

способу дозволяє проводити видобуток торфу з торфового покладу на повну 

                                         
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



потужність (за винятком придонного захисного шару). Середня потужність покладу 

торфу у контурі не менше 0,7 м та зольністю до 35 % складає 3,4 м. 

Безпосередньо з місця видобування торф відвантажується та транспортується до 

Замовника або на промислову площадку для формування бульдозером відвалів для 

подальшого сушіння торфу. Підготовка торфу у відвалах у літній період включає 

операції з рихлення, ворошіння, штабілювання. Підготовлена торфова сировина 

відвантажується та транспортується до Замовника. Тривалість сезону видобування 

торфу 280 днів на рік.  

Екскавація та транспортування торфу-сирця виробляються також у зимовий 

період, коли торфовий поклад перезволожений, тобто пожежобезпечний. У відвалі 

відсутнє підживлення торфової маси грунтовими водами, у результаті чого 

відбувається зневоднення відвалу по всій товщі. 

При застосуванні технології екскаваторного способу видобування торфу 

рекультивація порушених земель є більш трудомісткою та фінансово затратною.  

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 

послідуючий рекультивації земель відпрацьованої ділянки  торфу. 

Рекультивація земель, порушених гірничо-видобувними роботами, 

передбачається після завершення відпрацювання ділянки  торфу по схемах, прийнятих 

для родовищ торфу. 

Технічна альтернатива 2. 

Спосіб видобування торфу – фрезерний спосіб видобування торфу, який 

відноситься до шарово-поверхневих. Корисна копалина розробляється не на повну або 

максимально можливу глибину, а тонким шаром до 25-40 см (визначається погодними 

умовами)  короткими циклами. 

Технологія видобування фрезерного торфу включає в себе наступні операції:  

- фрезерування торфового покладу на глибину до 25-40 см; 

- ворушіння фрезерованого шару – забезпечує прискорення процесу випарювання 

вологи та сприяє подрібненню і рихленню; 

- валкування – висушений торф збирають у валки трикутного перерізу та 

залишають для подальшого сушіння;  

- збирання висушеного торфу з валків і вивезення його збиральною машиною для 

складування у штабелі;  

 - штабелювання прибраного торфу штабелювальною машиною. 

Фрезерування торфового покладу, ворушіння, валкування та прибирання 

проводиться за кільцевою схемою, відповідним для кожної операції обладнанням, яке 

на теперішній час використовується на діючих підприємствах: фрезерний барабан, 

ворошувачі, валкувачі, збиральна машина, штабелюючі машини. Тривалість сезону 

видобування торфу 134 дні на рік. 
Фрезерний спосіб видобування торфу відрізняється від інших більш інтенсивним 

сушінням торфу, збільшеним видобутком торфу з одиниці площі. Рівень механізації 

становить близько 100%. Цей спосіб видобування торфу дозволяє проводити 

рекультивацію порушених земель з невеликими витратами.  

Фрезерний спосіб видобування торфу потребує фінансово затратних робіт для 

осушення покладу торфу, саморозігрів штабелів «фрезерного» торфу є великою 

проблемою для виробників торфу, велика залежність від погодних умов, великі  

транспортні витрати внаслідок низької насипної щільності продукції. 

Виконання рекультивації відпрацьованої ділянки торфу – аналогічно технічній 

альтернативі 1 

 

 



            Технічна альтернатива 3. 

Видобування торфу за технологією екскаваторного (кускового) способу 

видобування торфу проводиться екскаваторами.  Розробка торфу  ведеться кар’єром на 

всю глибину торфового покладу (за винятком придонного захисного шару). Навісний 

диск з гідравлічним циліндром піднімає торф на поверхню з глибини близько 50 см. У 

циліндрі торф пресується, а потім виштовхується назовні через прямокутні сопла і 

хвильоподібно укладається на поверхні поля. У результаті чого отримується 

«хвильоподібний» кусковий торф. Підсушений «кусковий» торф збирають у валки, де 

триває його подальша сушка.  

На сушінні застосовують дискові торфоукладчики. Прибирання здійснюється 

комплектами торф'яних збиральних транспортерів. 

Після цього піднімають ще одну порцію торфу. Таким чином «валкують» до 3-х 

шарів торфу, після чого проводять його збір, транспортування для укладки в бурти. 

При екскаваторному «кусковому» способі отримують корисну копалину у вигляді 

великих шматків вагою по 500– 1000 грам.  

Кількість календарних днів сезону видобування торфу складає 134 дні на рік.  

Процес заготівлі кускового торфу не дуже відрізняється від фрезерного, але 

менше залежить від погодних умов. Насипна щільність «кускового» торфу вища ніж у 

«фрезерного» торфу, що дозволить значно знизити транспортні витрати при доставці 

торфа Замовнику. Внаслідок більш низької вологості та високої щільності теплова 

цінність «кускового» торфу значно вища.  
При застосуванні технології екскаваторного (кускового) способу видобування 

рекультивація порушених земель є більш трудомісткою та фінансово затратною.  

Виконання рекультивації відпрацьованої ділянки торфу – аналогічно технічній 

альтернативі 1 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

          Місце провадження планованої діяльності – ділянка торфу «Закриниця-1» 

родовища «Закриниця», яка в адміністративному відношенні розташована на території 

Рівненського району Рівненської області, за 1,1 км на захід від села Космачів та за        

16 км на північний захід від  м. Костопіль.   

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

          Місце провадження планованої діяльності територіально прикріплене до місця 

розташування розвіданого родовища та обмежене в розмірі площі географічними 

координатами, які  надані у спеціальному дозволі на користування надрами  

реєстраційний номер 6501 від 27 квітня 2021 року, який отриманий                            

ТОВ «ДЖЕЛАТЕРІЯ ДИСТРИБЮШН» Відповідно, розгляд іншої територіальної 

альтернативи – це відмова від реалізації провадження планованої діяльності. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічний вплив від реалізації планованої діяльності носить 

позитивний характер, завдяки створенню низки факторів впливу:  

– видобування корисної копалини (торфу) для використання у якості палива та 

добрива сприяє розвитку енергетичної промисловості та подальшому збільшенню 

ефективності сільського господарства району; 

– експлуатація ділянки торфу «Закриниця-1» родовища «Закриниця» призведе 

до створення нових робочих місць, що сприятиме покращенню зайнятості місцевого 

населення, збільшить надходження податків в місцевий бюджет. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 



діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Ділянка торфу «Закриниця-1» займає центрально-західну частину  родовища 

«Закриниця», яке детально розвідане в 1974-1975 рр. В окремий об’єкт 

надрокористування  ділянка торфу «Закриниця-1» виділена  у 2019 році.  

Корисною копалиною на ділянці «Закриниця-1» є торф, придатний для 

використання у якості палива, добрива. ДКЗ України (протокол від 20.09.2019 № 4915) 

апробовано балансові запаси торфу ділянки «Закриниця-1».  

Для видобування торфу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕЛАТЕРІЯ ДИСТРИБЮШН» отримало спеціальний 

дозвіл на користування надрами реєстраційним номером 6501 від 27 квітня 2021 року з 

метою видобування торфу для використання у якості палива, добрива ділянки 

«Закриниця-1» родовища «Закриниця». Балансові запаси торфу ділянки «Закриниця-1» 

складають 1077 тис. т за категорією С1 (загальні запаси), у т. ч. 939 тис. т (видобувні). 

Площа ділянки торфу «Закриниця-1» становить 143,5 га.  

Ділянка видобування торфу «Закриниця-1» характеризується простими гірничо-

геологічними умовами розробки. Корисна копалина (торф) приурочена до болотних 

утворень четвертинної системи, середня потужність покладу торфу складає 3,4 м. Торф 

ділянки «Закриниця-1» родовища «Закриниця» представлений низинним типом 

торф’яного підтипу, очеретяного виду, трав’яної групи. Розкривні породи представлені 

грунтово-рослинним шаром. У геологічній будові ділянки видобування торфу 

«Закриниця-1» приймають участь алювіальні відклади, які представлені піском, 

супіском, суглинками, глинами та болотні утворення (торф) четвертинної системи. 

Підстилаючими породами є суглинки, супіски і дрібнозернисті піски. 

Підземні (грунтові) води приурочені до болотних утворень та алювіальних 

відкладів. Рівень грунтових вод встановлений на глибині 0,55 – 1,25 м від поверхні 

торфового покладу. Водовміщуючими породами є торф, піски та супіски.  

Обводнення ділянки видобування торфу відбуватиметься за рахунок 

атмосферних опадів та інфільтрації поверхневих вод з прилягаючої водозбірної площі.  

Запаси торфу ділянки «Закриниця-1» забезпечать роботу гірничовидобувного 

підприємства виробничої потужності 40 тис. тон/рік на термін 18,8 років.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з 

Законодавством України, включаючи Земельний кодекс України, Водний кодекс 

України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону 

земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», технічними умовами, 

містобудівними умовами та обмеженнями. 

Технічна альтернатива 1 

– згідно з переліком санітарного класифікатора, додаток №4 до ДСП №173 від 

19.06.96 р. «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів», 

нормативний розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) для ділянки видобування торфу 

«Закриниця-1» родовища «Закриниця» становить 100 м. Розмір нормативної СЗЗ – 

дотриманий.  

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні 

перевищувати гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони 

об’єкта планованої діяльності; 

 – рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних 

значень; 

 – дотримання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів, 

охорони надр, водного середовища тощо; 

 – відновлення порушених гірничо-видобувними роботами земель з виконанням 

повного комплексу заходів щодо  технічної та біологічної рекультивації. 

 



Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

Щодо технічної альтернативи 3 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1. 

Відпрацювання запасів корисної копалини на площі та на глибину апробованих 

запасів ділянки торфу «Закриниця-1». Дотримання нормативних розмірів санітарно-

захисної зони від межі об’єкта до житлової забудови. 

Щодо територіальної альтернативи 2. 

Не розглядається, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 

є відмова від провадження планованої діяльності. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1 

Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається: 

 – на території ділянки видобування торфу відповідно до календарного плану 

виконання видобувних робіт буде знятий грунтово-рослинний шар та заскладований в 

окремі бурти, для подальшого використання під час проведення відновлюючих 

рекультиваційних робіт; 

 – виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних явищ з урахуванням результатів інженерно-геологічних та 

гідрогеологічних вишукувань; 

 – влаштування нагірних канав по периметру ділянки видобування торфу з 

метою попередження потрапляння поверхневих вод до ділянки; 

- виконання радіаційного контролю торфової сировини.  

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1 

Щодо технічної альтернативи 3 

Аналогічно технічній альтернативі 1 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Влаштування технологічних доріг на проммайданчику з врахуванням 

раціонального транспортного сполучення з  Замовниками. 

Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 

є відмова від провадження планованої діяльності 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

Щодо технічної альтернативи 1 

Клімат та мікроклімат: вплив від реалізації планованої діяльності незначний. 

Повітряне середовище (атмосферне повітря): незначне пилення грунтів і 

гірських порід під час проведення розкривних,  видобувних та вантажних робіт, викиди 

вихлопних газів під час роботи двигунів гірничої техніки та автотранспорту на ділянці 

видобування торфу, викиди під час ремонтних робіт (зварювання та різання металу). 

Викиди міститимуть забруднюючи речовини: оксид заліза (III), марганець та його 

сполуки, азоту оксиди (у перерахунку на діоксид азоту), сажа, діоксид сірки (сірчистий 

ангідрид), вуглецю оксид, вуглекислий газ, бенз(а)пірен, метан, пари дизельного 

палива, тверді суспендовані частинки недиференційовані за складом (пил). Викиди не 

будуть створювати зони забруднення на території ділянки видобування торфу та поза її 

межами. Перевищень величин максимальних приземних концентрацій відносно 

нормативних вимог (ГДК для населених пунктів) – не передбачається. 

Грунти та геологічне середовище: тимчасове порушення геологічної будови 

(природного рельєфу денної поверхні) виїмка та переміщення гірських порід в межах 



ділянки видобування торфу. Для усунення можливих негативних впливів на геологічне 

середовище та грунти передбачається виконання природоохоронних, рекультиваційних 

робіт з відновленням порушених видобувними роботами земель. 

Водне середовище: вплив на водне середовище пов’язаний з водовідведенням у 

раніше споруджену мережу осушувальних каналів (кінцевий водоприймач – річка 

Горинь) від технологічного осушення покладу торфу до експлуатаційної вологи.  

Основним водоприймачем ділянки видобування торфу є річка Горинь, яка 

проходить біля східної межі ділянки. Ділянка видобування торфу з’єднана з р. Горинь 

мережею осушувальних каналів, по яких проходить вода та відбувається технологічне 

осушення покладу торфу до експлуатаційної вологи. Виснаження, забруднення, 

замулення чи інші негативні впливи на водні ресурси передбачається звести до 

мінімуму шляхом дотримання вимог Водного кодексу України та діючих нормативних 

документів, оскільки під час експлуатації ділянки торфу будуть виконуватись заходи 

щодо їх попередження.  

Рослинний і тваринний світ: можливий вплив на рослинний і тваринний світ від 

реалізації планованої діяльності мінімальний. Відпрацьований простір ділянки торфу 

буде рекультивований по прийнятій схемі. 

Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній, так як об’єкти 

культурної спадщини розташовані поза зоною впливу даного об’єкту. 

Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не 

передбачається. Експлуатація ділянки торфу позитивно вплине га рівень зайнятості 

місцевого населення та розвиток економіки та промисловості району. 

Навколишнє техногенне середовище: негативний вплив під час реалізації 

планованої видобувної діяльності на промислові, житлово-цівільні і 

сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію 

території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи в межах нормативно 

допустимих меж, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкту. 

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

Щодо технічної альтернативи 3 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Планована діяльність передбачає виконання комплексу санітарно-гігієнічних, 

протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно з чинним 

законодавством України. 

Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 

є відмова від провадження планованої діяльності. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

 

Планована діяльність з видобування корисної копалини (торф) на ділянці 

«Закриниця-1» родовища «Закриниця» загальною площею 143,5 га належить до другої 

категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з п.2, п.3, п.4, п.13 ч.3 ст.3 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 



довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 

на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав) 

 Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля буде проведений у відповідності до  

ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 року. 

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 

отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 

процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу 

на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 

громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 

суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 

а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 

громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 

оголошенні про початок громадського обговорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби (COVID-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, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 

уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 

пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 

процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 

господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 

зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 

відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 

обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 

з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження планованої діяльності 

буде: 

– отриманий спеціальний дозвіл на користування надрами реєстраційним 

номером 6501 від 27 квітня 2021 року, виданий Державною службою геології та надр 

України, з метою здійснення  видобування торфу для використання у якості палива, 

добрива ділянки «Закриниця-1» родовища «Закриниця» із дотриманням зазначених у 

Дозволі спеціальних умов; 

      – висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та 

природних ресурсів Рівненської ОДА; 

      – Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається 

Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА; 

       – Дозвіл на спеціальне водокористування, що видається Державним агентством 

водних ресурсів України; 

      – інші дозвільні документи, які видаються органами державної влади та місцевого 

самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

 уповноваженого територіального органу – Департаменту екології та природних 

ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 33028 м. Рівне, 

вул. Толстого, 20, телефон (0362) 62-03-64, E-mail: info@ecorivne.gov.ua Захарчук 

Володимир Васильович – директор Департаменту екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації. 
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