
Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання) 
 
__________________________________________________ 
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Реєстру, для 
паперової версії зазначається суб’єктом господарювання 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля 

Комунальний заклад «Урвенський психоневрологічний інтернат» 
Рівненської обласної ради 

Поштова та електронна адреса: 34550 Вул. Жовтнева,53а с. Урвенна, 
Здолбунівського р-ну, Рівненської обл.тел.0365257054________________ 
(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) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля. 

 
1.Інформація про суб’єкта господарювання Комунальний заклад «Урвенський 
психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради 
Поштова та електронна адреса: 34550 Вул. Жовтнева,53а с. Урвенна, 
Здолбунівського р-ну, Рівненської обл.тел.0365257054________________ 

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1. 
Планована діяльність, її характеристика. Планованою діяльністю є  
будівництво  очисних споруд  продуктивністю 50 м3/добу, які 
призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод 
Комунального закладу. Будівництво    обумовлено відсутністю 
очисних споруд господарсько-побутових стічних вод в  даному 
закладі.   
 
Технічна альтернатива 1. 

На даному етапі, в якості  технічної альтернативи запропоновано 
Будівництво  водонепроникного вигріба та вивіз стічної води на діючі 
очисні споруди. Але дане рішення є економічно необґрунтованим,  кожен 
день необхідно буде вивозити 50 м куб/доб. 

Технічна альтернатива 2. 

                                         
   



 Не розглядається.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності:  
Будівництово очисних споруд передбачено на земельній ділянці , 

яка перебуває в постійному користуванні комунального підприємства 
«Урвенський психоневрологічний інтернат»  (кадастровий номер 
5622687600:02:007:0201) в межах існуючої ділянки установи. 
Зона санітарної охорони навколо локальних очисних споруд  складає 15 
м (згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№05.03.02-04/33973 від 29.04.13р.). Навколо очисних споруд в радіусі 15 м 
немає будівельної житловоїї забудови, ділянок громадських установ і 
підприємств харчової промисловості 

територіальна альтернатива 1. 
 В межах існуючої ділянки комунального закладу.  

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
На даний час стічні води збираються в вигрібних ямах і 

вивозяться. 
В той же час будівництво очисних споруд  забезпечить 

безперебійне функціонування каналізаційної мережі, високу 
ефективність очистки і знезараження стічних вод, знизить ризик 
виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, запобігатиме 
забрудненню навколишнього середовища, таким чином покращить 
екологічну ситуацію в населеному пункті. 

 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Об'єктом проектування є будівництво очисних споруд на базі 

установки «КУБО-50». Запроектована технологія базується на 
використанні механічних, біологічних, фізико-хімічних методів очистки 
стічних вод, знезаражування і обробки осадів. Проектом передбачено 
будівництво блоку механічної очистки та блоку повної біологічної 
очистки .  

Ефективність очистки господарсько-побутових стічних вод, при 
застосуванні запроектованої технології, складає – 87-99%. 

 
 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, 
Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 
охорону земель», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», технічними умовами, містобудівними умовами та 
обмеженнями.  

 
щодо територіальної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, 
Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 
охорону земель», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», технічними умовами, містобудівними умовами та 
обмеженнями. 



 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:  
-          топо-геодезична зйомка території; 
- виконання інженерних вишукувань у повному обсязі; 
- лабораторний аналіз води. 

Виконання інженерних вишукувань та заходів із захисту 
територій  здійснюватиметься у передбаченому законодавством 
обсязі, із врахуванням заходів планування і упорядкування території 
проектованих очисних споруд, забезпечення під’їзними дорогами, 
майданчиковими проїздами, озелененням, організації  дотримання 
нормативних розмірів санітарно-захисної зони передбаченого об’єкта.  

 
щодо територіальної альтернативи 1 

- топо-геодезична зйомка території; 
- виконання інженерних вишукувань у повному обсязі. 

 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Вплив на клімат і мікроклімат відсутній. 
Вплив на повітряне середовище: при проведенні будівництва 

можливий вплив тимчасовий; джерелами впливу буде будівельна 
техніка, зварювальні роботи;   при експлуатації очисних споруд вплив 
пов'язаний  з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від обладнання очисних споруд; транспортних засобів, насосного 
обладнання. 

Вплив на геологічне середовище – тимчасовий, пов’язаний з 
виконанням земляних робіт при розробці котлованів і траншей під час 
будівництва; при експлуатації вплив відсутній. 

Вплив на водне середовище – впливатиме в межах діючих 
нормативів; після завершення всіх робіт і введенні в експлуатацію, 
очисні споруди повинні забезпечувати їх повну біологічну очистку. 
Показники очищеної води, при дотриманні технології очистки,  
відповідатимуть нормам. 

Вплив на ґрунти можливий при порушенні нормативних вимог 
щодо зберігання відходів та при аварійних ситуаціях. 

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - 
відсутній. 

Вплив на соціальне середовище (населення) – матиме позитивний 
вплив і полягатиме у забезпеченні екологічної безпеки на території 
населеного пункту, створенні безпечних умов проживання населення,  

Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Вплив на повітряне середовище: при проведенні будівництва 

можливий вплив тимчасовий; джерелами впливу буде будівельна 
техніка, зварювальні роботи. 

Вплив на геологічне середовище – тимчасовий, пов’язаний з 
виконанням земляних робіт при розробці котловану. При експлуатації 
вплив відсутній 

 
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 (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 



України “Про оцінку впливу на довкілля”) 
Належить до другої категорії видів планової діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив  на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля (стаття 3, частина 3, пункт 13 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року за № 2059 – VIII - 
 господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих 
речовин у водні об’єкти.  

 

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) 

Транскордонний вплив відсутній. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» від 23.05.2017 року за № 2059 - VIII  

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

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. 

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 що найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати 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 офіційного оприлюднення цього 
повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля 
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. Подаючи такі 
зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі 
щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у 
Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані 
в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації. 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 документ дозвільного характеру, а саме: 
дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією у Рівненській області України  

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 
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної 
державної адміністрації; 
Поштова адреса: м. Рівне, вул. Л.Толстого.,20  
Факс: (0362) 62-03-64 
email: info @ecorivne.gov.ua  
Директор департаменту: Захарчук Володимир Васильович 
 


