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__________________________________ 
(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 
 

Приватне акціонерне товариство «ЄВРОШПОН-СМИГА», код ЄДРПОУ – 30981499, 

інформує про намір провадження планової діяльності та оцінку її впливу на довкілля. 
 

1. Інформація про суб’єкта господарювання. 
 

Місцезнаходження юридичної особи: 35680, Рівненська обл., Дубенський район, смт. Смига, вул. 

Заводська, 1. 

ПІБ керівника – директор ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюк Анатолій Сергійович. 

Контактний номер телефону: (03656) 5-62-67. 

Електронна адреса: euroshpon@gmail.com 
 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 
 

Планованою діяльністю передбачено спорудження цехів струганого та дубльованого шпону, 

складу готової продукції та офісної будівлі  на території підприємства ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», 

розташованого за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський район, смт. Смига, вул. Заводська, 1. 

Виробничий майданчик ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» розташований на земельній ділянці загальною 

площею 3,52752 га, з них 3,2091 га належить підприємству на правах власності та 0,04842 га - на правах 

оренди. Земля викупалась частинами. Останні земельні ділянки площею 0,85 80 га та 0,1976 га були придбані 

на підставі рішень Смизької селищної ради за №665 від 21.11.2014 року та за №779 від 01.10. 2015 року.  

Земельна ділянка знаходиться на території Смизької селищної ради в межах смт. Смига Дубенського 

району Рівненської області. 

В оточенні земельної ділянки ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» знаходяться:  

- на півночі - землі запасу Смизької селищної ради (залізничні колії, далі лісовий масив); 

- на сході - землі запасу Смизької селищної ради;  

- на південному сході - землі ФОП Лущана (деревообробка);  

- на півдні - землі Смизької селищної ради (вул. Заводська);  

- із західного боку - землі ФОП Синюка (деревообробка). 

У південному напрямку від виробничого майданчика в безпосередній близькості розташовані два 

житлові будинки: триповерховий житловий будинок (вул. І. Франка,) та будинок барачного типу (вул. 

Заводська, 25). 

Цех струганого шпону. 

Цех запроектований для розширення існуючого виробництва. На ділянці передбачене будівництво 

одноповерхової будівлі, що приблоковується до існуючого виробничого цеху. 

Для зменшення пружних властивостей деревини та підвищення її пластичності лісосировина 

проходить гідротермічну обробку. Для виробництва пари на технологічні потреби в котельні встановлено три 

парові котли: один котел ДКВР 6,5/13 та два котли ДКВР 4/13 (один котел ДКВР 4/13 резервний). 

В якості палива використовуються відходи деревини. Котли працюють протягом опалювального 

періоду. 

Димові гази від котлів відводяться в атмосферне повітря здійснюється через спільну димову трубу. 

Основна сировина - дерев’яні колоди хвойних та листяних порід деревини довжиною 4 м. 

Лісоматеріали постачаються на виробництво автомобільним транспортом. 

В цеху передбачається розміщення обладнання для виготовлення струганого шпону. Струганий шпон 

виготовляється на верстаті із підготовлених та проварених протягом 3-х діб колод.  

Для переміщення колод всередині цеху використовується електротельфер та рольганги.  

Колоди діаметром понад 0,5 м в діаметрі підлягають розрізанню на поздовжньо розпилювальному 

дисковому верстаті. Розпилювання проводиться за допомогою рухомої дискової пилки. 
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На верстат струганого шпону (каретку із затискачами) колода (ванчес) встановлюється за допомогою 

електротельфера. Робота верстата струганого шпону відбувається в автоматичному режимі по заданій 

оператором програмі та під постійним контролем оператора.  

Отримані, в результаті стругання ванчесу, листи шпону складаються в пачку. Пачка шпону складається 

на заздалегіть підготовлену основу (лист вологостійкої фанери), для оптимального транспортування пачки 

шпону до сушарки тунельного типу. Всередині сушарки шпон висихає до 14-18% вологості. В сушарці 

використовуються теплові регістри із теплоносієм - гарячим паром з котельні. Також в сушарці 

використовується повітряний обдув.  

Висушений шпон виходить з протилежної сторони сушарки і перекладається в штабелі, а згодом 

переміщується на тимчасовий майданчик та у сортувальний цех.  

Для відведення тирси від поздовжньо-розпиловочного круглопильного верстата використовується 

аспіраційною установкою фірми ГорлушКо СР-4800 ВС. Тирса та пил за допомогою витяжного вентилятора 

витягується з робочої зони верстата та накопичується у спеціальних мішках, які вивозяться 

автонавантажувачем на накопичувальний майданчик. Вміст мішків спалюється в котлах марки ДКВР. 

Розвантаження лісоматеріалів з автотранспорту та їх транспортування по території підприємства 

виконується автонавантажувачами. Запас підготовленої сировини в цеху зберігається у штабелі на 

відведеному складському майданчику. 

Внутрішньозаводські транспортні операції виконуються з допомогою автонавантажувачів з вилковими 

механізмами вантажопідйомністю 1-2 т. 

Цех дубльованого шпону. 

Дубльований шпон виготовляється зі шпону, який з’єднаний по довжині та намотаний у рулони. В 

подальшому технологічному процесі рулони шпону приклеюються (кашируються) на нетканий синтетичний 

матеріал «фліс». Дубльований шпон менш вимогливий до умов зберігання і менш чутливий до перепадів 

температурно-вологісного режиму. 

В цеху дубльованого шпону встановлюється лінія каширування. Основі етапи процесу: нанесення 

клею, підсушування в камері сушки, з'єднання з «флісом», підпресовка пшону і «флісу». Лінія каширування 

обладнана місцевими витяжними вентиляторами: витяжка вінілацетату здійснюється від камер сушки і від 

пресвальців. 

Отриманий матеріал шліфується по лицьовій поверхні і подається на оздоблення на лінію лакування. 

Очищення забрудненого повітря здійснюється в два етапи. На першому етапі забруднений газовий 

потік надходить в циклонну частину апарату, де за рахунок відцентрової сили тверді частинки великого 

розміру відкидаються до стінки корпусу і падають в бункер. На другому етапі попередньо очищене повітря 

проходить через рукавні фільтри, очищується і повертається в цех. Ступінь очистки фільтрувальних 

установок становить не менше 99,9%, що дозволяє повертати очищене повітря в приміщення цеху. 

Проектом передбачена загально-обмінна припливно-витяжна вентиляція з природним та механічним 

спонуканням повітря. 
 

Склад готової продукції. 

Проектом передбачено будівництво складу готової продукції каркасного типу із металевих колон та 

ферм розміром 15,2 х 72 м і висотою 4 м. Фундаменти під металеві колони запроектовано стовпчасті 

монолітні залізобетонні. Зовнішні стіни з профнастилу по металевих прогонах. Для утеплення стін та стелі 

використано мінераловатні плити товщиною -100 мм. Ворота зовнішні - індивідуальні металеві. 
 

Офісна будівля. 

2-поверховий офісний будинок загальною площею 430 м2. 

На першому поверсі 6 кабінетів на 1-3 людини і 2 санвузли, один для людей з обмеженими 

можливостями. На другому поверсі 4 кабінети, санвузол, кухня, зал засідань.  

Висота поверхів - 3 м. Зовнішні стіни - самонесучі. Матеріал стін - блоки з комірчастого бетону. 

Покриття ґанкiв з морозостiйкого керамогранiту. Фундаменти - перев`язані бетоні блоки на монолітній з/б 

стрічці. Стіни з автоклавного газобетону з зовнішнім утеплювачем. Перекриття монолітні залізобетонні 

товщиною 200 мм. Покрівля поєднана, утеплена. 

Навколо будівель виконується відмостка з асфальтованого покриття. Передбачається влаштування 

витяжної вентиляції з природним і механічним спонуканням. Господарсько-питне водопостачання від 

зовнішнього водопроводу (ДКП «Комунальник») з веденням обліку водоспоживання. 

Гаряче водопостачання - від бойлера на 30 л, що знаходиться в санвузлі. Стічні води відводяться в 

господарко-побутову каналізацію смт. Смиги. 

Розташування цехів і будівель відповідає протипожежним та санітарним розривам. 

Вздовж фасадів цеху струганого шпону передбачено проїзди для пожежних машин. 

Огорожа ділянки існуюча. Покриття проїздів, тротуарів та майданчиків - бетон. Відведення 

поверхневих вод з території передбачено по рельєфу. 
 

Технічна альтернатива 1. Будівництво цехів струганого і дубльованого шпону, складу готової 

продукції і адмінбудівлі на підприємстві «ЄВРОШПОН-СМИГА», розташованого за адресою: 35680, 



Сторінка 3 з 6 

Рівненська обл., Дубенський район, смт. Смига, вул. Заводська, 1. Для виробництва пари на технологічні 

потреби застосовується три парові котли (один котел ДКВР 6,5/13 та два котли ДКВР 4/13), що працюють на 

відходах деревини (щепа, стружка). 
 

Технічна альтернатива 2. У якості технічної альтернативи 2 розглядалось встановлення парових 

котлів ДЕ-4-14ГМ-О (Е-4-1,4ГМ) що працюють на природному газі і мазуті. У зв’язку з курсом України на 

енергетичну незалежність, відсутністю централізованого газопостачання в смт. Смига підвищення цін на 

мазут було прийнято рішення про застосування котлів ДКВР. Данний тип котлів має ряд технологічних 

переваг: вибір потужності в межах 40 - 120% номінальної величини; використання різних типів палива; 

режим водонагрівання; можливість по-детальної зборки в умовах діючої котельної; варіанти комплектації 

автоматикою; висока надійність (до 25 років). До того ж використання в якості палива відходів деревини 

вирішує дві задачі – здешевлення витрат на паливо і утилізацію відходів власного виробництва. 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
 

Територіальна альтернатива 1. Виробничий майданчик ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» 

розташований на території Смизької селищної ради за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський район, 

смт. Смига, вул. Заводська, 1. 

Територіальна альтернатива 2. Оскільки планована діяльність передбачається на території 

існуючого підприємства територіальна альтернатива 2 не розглядається. 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
 

Соціально-економічний вплив від продовження планової діяльності полягає у забезпечені населення 

високоякісною продукцією деревообробного виробництва вітчизняного виробництва. 

Передбачається збільшення об’ємів виробництва. Зросте сплата податків в державний та місцевий 

бюджети, допомога органам місцевого самоврядування. Це дозволить забезпечити інфраструктурний 

розвиток району та області завдяки створенню кваліфікованих робочих місць для населення, яке проживає в 

даному районі, залученню компаній в сфері технічного обслуговування, транспортних компаній, тощо. 

При провадженні діяльності забезпечується дотримання розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) (63 м 

до одноповерхового будинку барачного типу по вул. Заводська, 25, до триповерхового будинку по вул. І. 

Франка, 2 в південному напрямку, та 100 м в західному, північному та східному напрямку) встановлених 

відповідно до «Висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної санітарно-

епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2017 року № 602-123-20-

4/28221». 

Реалізація проектних рішень за сучасною технологією та використанням технологічного обладнання 

провідних європейських виробників дозволить забезпечити будівництво і функціонування цехів струганого 

і дубльованого шпону, складу готової продукції і адмінбудівлі на підприємстві «ЄВРОШПОН-СМИГА» з 

мінімальним впливом на довкілля. 
 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
 

Планованою діяльністю передбачено спорудження цеху струганого шпону, цеху дубльованого 

шпону, складу готової продукції та адмінбудівлі. 
 

Цех струганого шпону запроектований для розширення існуючого. На ділянці передбачене 

будівництво одноповерхової будівлі, що приблоковується до існуючого виробничого цеху. 

В цеху виконується розпилення сировини (проварених колод) та виготовлення струганого шпону, а 

також просушування його у тунельній сушці.  

Потужність запроектованого цеху струганого шпону – 150 тис м3/рік. 

Режим роботи цеху - двозмінний робочий день при 40-годинному робочому тижні. 
 

Цех дубльованого шпону. 

Для виробництва пари на технологічні потреби в котельні встановлено три парові котли: один котел 

ДКВР 6,5/13 та два котли ДКВР 4/13. 

Паропродуктивність котлів становить: ДКВР 6,5/13 - 6,5 т пари за годину; ДКВР 4/13 - 4т/годину; тиск 

насиченої пари - 13 кг/см (1,4 МПа). В якості палива використовуються відходи деревини: обрізки, стружка 

тирса, шпон рваний, а також дрова. Котли працюють протягом року. 

Димові гази від котлів відводяться в атмосферне повітря через спільну димову трубу. 

В якості палива для опалення цеху використовуються відходи деревини. Котли працюють протягом 

опалювального періоду. В робочий час догрів повітря в робочій зоні до температури +16°С здійснюється за 

рахунок теплонадходжень від електродвигунів технологічного обладнання. 

Передбачена загально-обмінна припливно-витяжна вентиляція з природним та механічним 

спонуканням повітря з місцевими відсмоктувачами від обладнання. 
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Механічний приплив повітря в цех здійснюється за допомогою припливних установок з фільтрами, 

підігрівачами повітря, вентиляторними секціями. Річні витрати тепла - 131 Гкал/рік. Річні витрати 

натурального палива - 73.4 т/рік. Річні витрати умовного палива – 22 туп. Кількість годин роботи – 4368 

год/рік. 
 

Склад готової продукції розміром 15,2 х 72 м, висотою 4 м. Площа складу - 995,97 м2.  

Будівля складу каркасного типу із металевих колон та ферм. Фундаменти стовпчасті монолітні 

залізобетонні. Зовнішні стіни з профнастилу по металевих прогонах. Утеплення стін та стелі 

мінераловатними плитами. Товщина утеплювача -100 мм. Покрівля - профнастил по металевих прогонах. 

Ворота зовнішні - індивідуальні металеві. 
 

Офісна будівля являє собою 2-поверховий офісний будинок загальною площею 430 м2. 

Площа земельної ділянки – 1,6136 га. Офісні приміщення розраховані на 1-3 людини. На першому 

поверсі 6 кабінетів і 2 санвузли, один з яких для людей з обмеженими можливостями. На другому поверсі 4 

кабінети, санвузол, кухня і зал засідань. Висота поверхів - 3 м. Зовнішні стіни - самонесучі. Матеріал 

заповнення стін - блоки з комірчастого бетону. Покриття сходiв ґанкiв виконуються з морозостiйкого 

керамогранiту з протиковзаючим ефектом. Фундаменти - перев`язані бетоні блоки на монолітній з/б стрічці з 

бетону. Стіни з автоклавного газобетону 300 мм з зовнішнім утеплювачем.  

Перекриття монолітні залізобетонні товщиною 200 мм. Покрівля поєднана, утеплена. Вентиляція з 

природним і механічним спонуканням. Господарсько-питний водопровід із зовнішнього водопроводу з 

установкою водолічильника. Гаряче водопостачання двома бойлерами по 50 л кожен, що знаходяться в 

санвузлах. 

Відведення стічних вод здійснюється в існуючу загальну каналізаційну мережу смт. Смига з 

наступним очищенням на очисних спорудах селища. 

Річна потреба: природного газу - 15410 м3/рік; теплової енергіі - 115,30 Гкал/рік; води - 1580 м3/рік; 

Електроенергії - 66,3 КВт. Опалення будівлі від зовнішньої мережі теплопостачання. 
 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
Щодо технічної альтернативи 1. При експлуатації об’єкта передбачається дотримуватись нормативів 

екологічної безпеки;  

- викиди від стаціонарних джерел в атмосферне повітря здійснюватимуться за наявності дозволу на викиди 

забруднюючих речовин, які не повинні перевищувати гранично-допустимі показники;  

- скиди забруднюючих речовин (стічних вод) у каналізаційну мережу будуть здійснюватись лише при 

наявності погоджених умов відведення та вмісту їх до гранично-допустимих показників;  

- дотримання розмірів санітарно-захисної зони; 

Щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні з технологічною альтернативою 1.  
 

Щодо територіальної альтернативи 1: Розмір санітарно-захисної зони становить 100 м, в південному 

напрямку – 63 м (відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-

4/28221 від 11.09.2017 р.).  

Щодо територіальної альтернативи 2: Обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розглядаються 

у зв’язку з тим, об’єкт планованої діяльності територіально розташований в межах існуючого підприємства.  
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
 

Щодо технічної альтернативи 1. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші 

вишукування виконані у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення забезпечують: 

застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню; максимальна механізація та 

автоматизація усіх робіт при виробництві; введення ефективних заходів щодо зниження утворення пилу під 

час виробництва (використання пилогазоочисного обладнання); систематичний профілактичний огляд 

технічного стану обладнання, машин і механізмів; дотримання правил поводження з відходами (збирання, 

зберігання, своєчасний вивіз на звалища та/або їх утилізація спеціалізованими підприємствами); - 

забезпечення пожежної безпеки; передбачені охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи; 
 

Щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні з тими, що для технологічної альтернативи 1; 
 

Щодо територіальної альтернативи 1. Санітарно-захисна зона від джерел викиду забруднюючих 

речовин до межі житлової забудови (в південному напрямку – 63 м, у всіх інших - 100 м) витримана. 

Викиди шкідливих речовин в атмосферу не перевищують ГДК. Житлові будинки в межах СЗЗ не 

розташовані; планування виробничих цехів згідно з вимогами техніки безпеки та виробничої санітарії; 

вертикальне планування території та організація відведення дощових та талих вод; організація благоустрою 

та висадка деревно-чагарникової рослинності; планування автомобільних проїздів по майданчику, 

влаштування мереж;  

Щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається. 
 

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



Сторінка 5 з 6 

 

Щодо технічної альтернативи 1.  

- клімат і мікроклімат: не передбачається;  

- повітряне та акустичне середовище: підчас будівництва - викиди відпрацьованих газів від 

будівельної техніки; пилоутворення; шум та вібрація від роботи машин та механізмів, автомобільного 

транспорту; підчас роботи - викиди в результаті роботи обладнання;  

Шумове забруднення (робота технологічного устаткування, машин та механізмів). 

- водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку (при будівництві); при експлуатації 

забруднення водного середовища стічними водами відсутні завдяки використанню в технологічних 

процесах сучасного обладнання та трубопроводів, які забезпечує герметичність всіх місць з'єднання і 

виключають можливість потрапляння забруднюючих речовин із стічними водами у водоносний горизонт; 

скид води у водний об’єкт не передбачено; передбачається скид господарсько-побутових і виробничих 

стічних вод в каналізаційну мережу селища з подальшим очищенням на очисних спорудах ДКП 

«Комунальник». 

- ґрунти та земельні ресурси: планована діяльність не потребує відчуження земель; зняття 

рослинного шару ґрунту не передбачено; забруднення скидами зливових і талих стічних вод відсутня; 

забруднення побутовим сміттям – відсутнє завдяки організації майданчиків з контейнерами для твердих 

побутових відходів (при експлуатації); утворення твердих побутових і виробничих відходів. 

Основними видами виробничих відходів на підприємстві є відходи деревообробки (обапіл), тирса 

деревини, шпон-розривина (4 клас небезпеки); лампи люмінесцентні відпрацьовані чи пошкоджені, які 

містять з’єднання ртуті (l клас небезпеки); батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані (2 клас небезпеки); 

шини відпрацьовані та пошкоджені (4 клас небезпеки); відпрацьовані масла технічні та оливи (3 клас 

небезпеки); відпрацьовані абразивні матеріали (шліфувальна стрічка) (4клас небезпеки); відпрацьовані 

суміші, барвники, емульсії, лаки, фарби (3 клас небезпеки); 

- геологічне середовище: не передбачається;  

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану біологічних та 

екологічних систем в межах будівельного майданчику (при будівництві); 

- навколишнє соціальне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності при проведенні 

будівельних робіт (утруднення проїзду та проходу); позитивні впливи – створення нових робочих місць 

(при будівництві та експлуатації); підвищення благоустрою, інфраструктури та економічного розвитку 

селища (при експлуатації);  

- навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності, пов’язані з 

технологічними процесами будівництва; утворення будівельних та побутових відходів; в процесі 

виготовлення шпону будуть викидатися забруднюючі речовини, які негативно не впливають на житлово-

цивільні і промислові об'єкти; на виході з організованих джерел викидів передбачені фільтри що 

зменшують кількість викидів забруднюючих речовин у повітря в декілька разів. Дані речовини не 

викликають руйнівної дії об'єктів і споруд; 

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні з тими, що для технологічної альтернативи 1; 

щодо територіальної альтернативи 1. - соціальне середовище, джерела впливу: дотримання 

розміру санітарно-захисної зони виробництв (в південному напрямку – 63 м, у всіх інших - 100 м), 

можливий вплив - дотримання гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць при викидах від організованих і неорганізованих джерел; 

дотримання санітарних норм допустимого звукового тиску на межі житлової забудови; 

щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається. 
 

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 
 

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності згідно п.9, ч.3, ст.3 ЗУ «Про 

оцінку на довкілля» підприємства з оброблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, 

деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол продуктивністю понад 1 тонну на добу. 
 

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. 
 

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД 
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буде виконаний відповідно до ст.5 Закону України «Про оцінку на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 

року. 
 

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність матиме певний 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. 
 

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.  

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 даної планованої діяльності буде – висновок 

з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 

ст.11 Закону України «Про оцінку на довкілля») і Дозвіл на виконання будівельних робіт що видається 

органом державного архітектурно-будівельного контролю. 
 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

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

на довкілля, необхідно надсилати до: 
 

Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації 
 

Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Електронна адреса:info@ecorivne.gov.ua 

Контактна особа: Захарчук Володимир Васильович Телефон: +38(0362) 62-03-64 

mailto:info@ecorivne.gov.ua

