
__________25.03.2019р.____________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами 

ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) 

_____________20193213159/9572_____________ 

(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: 

Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Корчик в межах м. Корець Корецького району 

Рівненської області. 

Плановими рішеннями передбачено розчищення  ділянок русла річки, приведення до належного стану прибережної 

смуги  не змінюючи умови живлення річки.  

Розчистка вестиметься в межах існуючого русла, тобто зміни руслового, термічного та льодового режимів не 

передбачається. Муловий грунт, що розроблятиметься при очищенні русла річки, після зневоднення в тимчасових 

кавальєрах частково розрівнюється в межах водоохоронної зони на відстань до 20 м шаром 20 – 40 см, і частково вибраний 

муловий ґрунт вивозитиметься автотранспортом на складування і з  подальшим його використання в господарських цілях.  

Розчистка проводитиметься  не по всій довжині  річки на окремих визначених чотирьох ділянках, загальною 

площею біля одного гектару.  Середня ширина розчищення ділянок до  – 8 м, середня глибина поглиблення – 0,95 м. 

Проведення запланованих заходів призведе до покращення санітарно-екологічного та технічного стану водного 

об’єкту, збереження водного балансу, відновлення пропускної спроможності русла річки Корчик в межах м.Корець. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

2. Суб’єкт господарювання:  

Виконавчий комітет Корецької міської ради (код ЄДРПОУ 05390939),   Україна, 34700, м. Корець, вул. Київська,69.  

контактний тел. +380966269780.  

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 

відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, 33028, м. Рівне, вул.. Толстого,20, тел.: (0362)  

62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа: Захарчук В.В. 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)  

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки 

впливу на довкілля  

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності згідно статті 3 частини 3 пункту10  Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає 

його видачу) 

Висновок з оцінки впливу на довкілля 

 (вид рішення про провадження планованої діяльності) 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської державної адміністрації  

 (орган, уповноважений його видавати) 

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 назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінк и 

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 (перші) відбудуться 07 листопада 2019 року  о 14.00 в сесійній залі Корецької міської ради за 

адресою: м. Корець, вул.Київська, 69 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)  

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності  

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, 33028, м. Рівне, вул.. Толстого,20, тел.: (0362) 

62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа: Захарчук В.В. 

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)  

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і 

пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій  

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, 33028, м. Рівне, вул.. Толстого,20, тел.: (0362)  

62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа: Захарчук В.В. 

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)  

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому 

пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Повідомлення про планову діяльність. 

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

Відомості щодо інформування про планову діяльність через ЗМІ 

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)  

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 Корецька міська рада Корецького району Рівненської області, (код ЄДРПОУ 05390939),   Україна, 34700, м.  Корець, вул. 

Київська,69. Ознайомитись з документами  громадськісьть може з дня опублікування даного оголошення в засобах масової 

інформації. Контактна особа: Петрук Володимир Олександрович   тел. +380687290546.  

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  

може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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