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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
Промисловий видобуток торфу (торф низького типу, болотного підтипу, трав’яної та
трав’яно-мохової групи) на ділянці «Закриниця-1» родовища торфу «Закриниця»
площею 143 га,  розташованої  1,1 км. на захід від с. Космачів , Костопільського
району, Рівненської області (землі Яполотської с/р). Даній ділянці присвоєна назва
«Закриниця-1», на основі експертного висновку Українського державного
гелогорозвідувального інституту від 28.05.2019 року. Спосіб видобутку – фрезерний.
Торф видобутий на ділянці «Закриниця-1» буде застосований для:
- виготовлення торф’яних брикетів для комунально-побутових потреб;
- виготовлення компостів;
- виготовлення ґрунтів торф’яних рослинних.
Тривалість сезону видобутку торфу  129 дні на рік. Проектна річна потужність по
товарній продукції – 50 тис.т. торфу, з яких 40 тис. т  торф фрезерний , а 10 тис. т.
грунт торф'яний  рослинний.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТОПІЛЬ ТОРФ»,
код згідно з ЄДРПОУ 42626886
Юридична адреса: 35000, Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. 8
Березня, буд.13/30А, Телефон: +38(050) 413-89-90.

(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  обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20.
Телефон  (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua
контактна особа – Захарчук Володимир Васильович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

mailto:info@ecorivne.gov.ua


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

Надання спеціального дозволу  на користування надрами, з метою видобування
торфу на ділянці " Закриниця-1" родовища торфу " Закриниця" площею 143 га
розташованої  1,1 км. на захід від с. Космачів , Костопільського району, Рівненської
області (землі Яполотської с/р).

Прийняття рішення належить до повноважень Державної служби геології та
надр України та передбачається Кодексом України про надра, Постановою КМУ «Про
затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та
Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». що
видається  Державною службою геології та надр України.

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

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 оцінки
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)
Громадські слухання відбудуться 19.07.2019р. об 11 год 00 хв. в приміщені
Яполотської сільської ради, за адресою: 35021, Рівненська обл., Костопільський р-н,
с. Яполоть, вул. Молодіжна, буд. 1.

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

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(вказати 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  обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20.
Телефон  (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua
контактна особа – Захарчук Володимир Васильович

(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  обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20.
Телефон  (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua
контактна особа – Захарчук Володимир Васильович

(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 на 218 аркушах.
__________________________________________________________________________________________

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
__________________________________________________________________________________________

(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
- ТОВ «КОСТОПІЛЬ ТОРФ»за адресою : 35000, Рівненська обл., Костопільський р-н,
м. Костопіль, вул. 8 Березня, буд. 13/30А,  Телефон: +38(050) 413-89-90.
Контактна особа - Губницький В. М. з 27. 06.2019 р.
- Яполотська  сільська рада, за адресою: 35021, Рівненська обл., Костопільський р-н,
с. Яполоть, вул. Молодіжна, буд. 1. тел: . (03657) 5-77-30
Контактна особа - Комар М. Є. з 01.07.2019 р.

- Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)


