
_________________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оці-

нки впливу на довкілля (автоматично генерується про-

грамними засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

_________________201911284887________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до-

вкілля 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 

Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Вараш Рівненської області. 

Полігон по захороненню твердих побутових відходів, що експлуатується Кузне-

цовським міським комунальним підприємством, знаходиться в північно-західному на-

прямку на відстані приблизно 5 км від житлової забудови міста Вараш на землях Лозків-

ської сільської ради Володимирецького району Рівненської області. 

Полігон по захороненню твердих побутових відходів є існуючим об’єктом, що 

експлуатується з 1992 року. На даний час полігон ТПВ експлуатує Кузнецовське міське 

комунальне підприємство. Полігон має загальну площу 6,445 га та розміщується на двох 

земельних ділянках, кожна з яких має площу. 

- 6,0157 га (кадастровий номер 5620886200:05:053:0008); 

- 0,4293 га (кадастровий номер 5620886200:05:053:0009). 

Кількість накопичених неущільнених відходів за період його експлуатації з 1992 

року складає 753,6 тис. м
3
 (235,5 тис. м

3
 ущільнених ТПВ) або 201,302 тис. т. Проектна 

потужність діючого полігону складає 717,6 тис м
3
 неущільненого сміття (222,4 тис. м

3
). 

Таким чином, на даний час полігон перевантажений більше ніж на 5 % 

Проектом передбачається звільнення частини території полігону від накопиченого 

масиву твердих побутових відходів і переміщення цього масиву на земельну ділянку 

площею 0,4293 га. Ділянку складування буде виконано котлованного типу. Метод, який 

приймається для ущільнення відходів при складуванні – ущільнення катком. 

Утворений таким чином на полігоні ТПВ простір передбачається використовувати 

для розміщення відсортованої частини твердих побутових відходів, що утворюються 

при реалізації схеми санітарної очистки міста Вараш, не придатної до переробки. 

Проектом також передбачено: 

- на в’їзді існуючого полігону ТПВ встановити ваги; 

- на вільній території полігону ТПВ розмістити сортувальну станцію сміття. 
 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

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

2. Суб’єкт господарювання  

Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого 

комітету Вараської міської ради; код ЄДРПОУ 41200388; 34400, Рівненська обл., м Ва-

раш, майдан Незалежності, буд. 1, тел.: (03636) 2-38-14______________________________ 
(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 пере-

конання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юри-

дичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), кон-

тактний 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 

Електронна адреса: info@ecorivne.gov.ua 

тел.: (0362) 26-47-23; Контактна особа: Данчук Ольга Юріївна 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та ор-

ган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України (згідно ст.37 Закону України «Про регулювання містобу-

дівної діяльності») 

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не 

передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) 

рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків  її провадження 

(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля») 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний до-

кумент, 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 бі-

льше 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 ін-

шої 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 необ-

хідності 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 прото-

колу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Мініс-

трів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хворо-

би (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протя-

гом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються 

на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: — 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

Громадські слухання (другі) відбудуться — 
(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 обласної державної адміністрації 

Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20 

Електронна адреса: info@ecorivne.gov.ua 

тел.: (0362) 26-47-23; Контактна особа: Данчук Ольга Юріївна 
(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 

Електронна адреса: info@ecorivne.gov.ua 

тел.: (0362) 26-47-23; Контактна особа: Данчук Ольга Юріївна 
(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 199 аркушах та Додатки 
(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 ін-

формації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, 

з якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комі-

тету Вараської міської ради за адресою: Рівненська обл., м Вараш, майдан Незалежності, 

буд. 2, контактна особа – Бедик Сергій Михайлович, тел. (067) 362-75-49. Ознайомитись зі 

звітом з оцінки впливу на довкілля можна з 9-00 до 17-00 з 15.12.2020 р. 

2. Кузнецовське міське комунальне підприємство за адресою: Рівненська обл., м Вараш, 

майдан Незалежності, буд. 2, контактна особа – Сульжик Олена Євгеніївна, тел. (096) 525-

82-80. Ознайомитись зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна з 9-00 до 17-00 з 

15.15.2020 р. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайо-

митися з документами, контактна особа) 


