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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 

Планована діяльність передбачає видобування корисної копалини (суглинки та будівельний пісок) 

«сухим» відкритим методом (кар’єр) по автотранспортній системі розробки із використанням 

спеціалізованої гірничої автотехніки – бульдозера Т-170 та екскаватора komatsu PC 240 NLC-5 з 

паралельним просуванням фронту робіт та тимчасовим відвалоутворенням. 

Корисною копалиною родовища є суглинки, які розробляються та вантажаться екскаватором на 

власний автотранспорт для транспортування сировини на цегельний завод, або із складуванням суглинків 

у бурти. А також пісок,  який розробляється та вантажиться екскаватором на автотранспорт Споживача. 

Затверджені запаси корисної копалини у відповідності до протоколу засідання колегії ДКЗ України від 

16.02.2017 року № 3842 становлять 131,0тис.м3 суглинку за категорією В; 53,0тис.м3 піску за категорією 

В. Залишок запасів корисної копалини станом на 01.01.2019р. становлять по суглинку - 115,6тис.м3, піску 

– 53,0тис.м3. 

Рослинний шар на території родовища вісутній. До розкривних порід відносяться жовто-бурі 

суглинки. Об'єм розкривних порід на родовищі становить 4,40тис.м3. Розкривні породи розробляються 

бульдозером у тимчасові відвали, з яких екскаваторно відвантажуються та перевозяться на тимчасове 

зберігання в межах кар’єру автосамоскидом ММЗ-555. Заскладовані у відвал розкривні породи будуть в 

подальшому використані під час рекультиваційних робіт відпрацьованого кар’єру.  

Рекультивація земель, порушених гірничо-видобувними роботами, передбачається під пасовище, 

сплановані борта кар’єру під кущо-лісонасадження, після завершення його відпрацювання. 

На даний час родовище вже частково розкрите та розроблене існуючим кар’єром. Площа на якій 

здійснюватиметься видобуток складає 3,7га. Склад виробництва: кар'єр; прикар’єрний виробничий 

майданчик викладений бетонними плитами; тимчасові відвали; дороги і під'їзди. 

Продуктивність кар'єру по видобутку складе 10,0-12,0тис.м3 суглинку та 4,0-4,5тис.м3 піску в 

щільному тілі на рік. Режим роботи кар’єру - сезонний, в одну 8мигодинну зміну, 180днів в рік. 

Забезпеченість підприємства запасами корисної копалини становить 13 років. 

 

2. Суб’єкт господарювання 

Приватне акціонерне товариство «ДУБРИК». 

Юридична/фактична адреса: 35641, Рівненська обл., Дубенський район, с.Тараканів, вул.Львівська 

264. Тел. (096) 790-3061, (03656) 51-355. E-mail: dubryk02@gmail.com. 

Директор – Мельничук Галина Михайлівна. 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації – 33028, 

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та 

дозвільної діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. 

В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 
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4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде:  Внесені зміни 

до спеціального дозволу на користування надрами (наказ від 03.08.2018 року № 276) переоцінка запасів 

суглинків і нова корисна копалина – піски. 

 

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 30 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) відбудуться в 15.00 годині 18 вересня 2019 р. в приміщенні 

Тараканівської сільської ради по вул.Львівська 117 с.Тараканів, Дубенського району, Рівненської області. 

Контактний телефон відповідальної особи: +38(096) 790-30-61. 

 

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 – 33028, 

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та 

дозвільної діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. 

В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 

 

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 – 33028, 

Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє середовище та 

дозвільної діяльності. e-mail: info@ecorivne.gov.ua. 

В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 

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 86-ти аркушах. 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 

а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ним: 

Звіт з оцінки впливу на довкілля буде розміщений в приміщенні Тараканівської сільської ради 

розташованої за адресою -  вул.Львівська 117 с.Тараканів, Дубенського району, Рівненської області 

протягом всього терміну громадського обговорення. 

 

 

 

Директор 

ПрАТ «ДУБРИК»   ______________  Мельничук Г.М. 


