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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «С-КАПІТАЛ» 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ – 41158682 
фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються 

паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи-підприємця) 

 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання. 
 

Юридична  адреса: 33023, м. Рівне, вул. Клима Савури, буд. 14-А Контактний номер телефону – 

(0362) 460504 
(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. 
Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими торговельно-офісними приміщен-

нями по вул. Замковій, 34а у м. Рівному. 

Житловий фонд планованої діяльності буде представлений 9-поверховими житловими будинками. У 

каскад 5 багатоповерхових житлових будинків будуть вбудовані та прибудовані 2-поверхові приміщення 

нежитлового призначення, які планується використовувати для потреб роздрібної торгівлі, розміщення офі-

сів. Неподалік від відкритої автостоянки зводиться окрема 2-поверхова будівля комерційного призначення. 

В межах відведеної земельної ділянки розташовуватиметься підземний гараж із 6 окремими заїзда-

ми-виїздами для паркування 260 легкових автомобілів індивідуального призначення. Конструктивно підзе-

мний гараж охоплює територію під житловими будинками із вбудовано-прибудованими торговельно-

офісними приміщеннями. На прибудинковій території облаштовуються проїзди із твердим покриттям для 

руху легкових автомобілів індивідуального призначення, паркування яких здійснюватиметься на 10 відкри-

тих автостоянках кількістю 78 паркомісць. Заїзд-виїзд транспортних засобів на територію житлового ком-

плексу зі сторони вул. Замкової, додатковий (евакуаційний) заїзд-виїзд зі сторони стадіону «Авангард». 

Господарські потреби житлового комплексу із вбудовано-прибудованими торговельно-офісними примі-

щеннями, в тому числі роздільний збір та тимчасове зберігання твердих побутових відходів, реалізовувати-

муться на 3 господарських майданчиках. Для відпочинку дорослих та дітей передбачено 5 майданчиків. 

Забезпечення житлового комплексу водою питної якості від мережі централізованого водопоста-

чання м. Рівного. Господарсько-побутові стічні води, що утворюються при постійній життєдіяльності меш-

канців житлових будинків, функціонуванні вбудовано-прибудованих торговельно-офісних приміщень, ат-

мосферні стоки із території комплексу відводяться до централізованої мережі водовідведення м. Рівного. 

Електропостачання житлового комплексу від трансформаторної підстанції. Опалення житлових та нежит-

лових приміщень багатоповерхових житлових будинків децентралізоване. Системи автономного опалення 

житлових будівель представлені індивідуальним поквартирним теплопостачанням із газовими котлами та 

колективними димоходами. Опалення вбудовано-прибудованих торговельно-офісних приміщень від дахо-

вої котельні, що розташовується на одному із житлових будинків. Тверді побутові відходи після сортування 

тимчасово зберігаються у сміттєвих контейнерах і підлягають вивезенню на Рівненський полігон ТПВ. 

1Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив 

tel:+380362230205


Технічна альтернатива 1. 
Житловий фонд планованої діяльності буде представлений 12-поверховими житловими будин-

ками. У каскад 5 багатоповерхових житлових будинків будуть вбудовані та прибудовані 2-поверхові 

приміщення нежитлового призначення, у яких розташовуються заклади торгівлі та офіси.  

В межах відведеної земельної ділянки розташовуватиметься підземний гараж із 6 окремими заїз-

дами-виїздами для паркування 347 легкових автомобілів індивідуального призначення. На прибудинко-

вій території для паркування транспортних засобів передбачається 12 відкритих автостоянок кількістю 

104 паркомісць. Господарські потреби житлового комплексу, в тому числі роздільний збір та тимчасове 

зберігання твердих побутових відходів, реалізовуватимуться на 5 господарських майданчиках. Для від-

починку дорослих та дітей передбачено облаштувати 7 майданчиків. 

Житловий комплекс підключатиметься до мереж централізованого водопостачання та водовідве-

дення, газопостачання, електропостачання. Опалення багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-

прибудованими торговельно-офісними приміщеннями децентралізоване від дахових газових котельнь, 

які розташовуються на покрівлі 12-поверхових житлових будинків. 

Технічна альтернатива 2. 
Планування квартир житлових будинків, висота та поверховість будівель, щільність населення, 

площа забудови, озеленення та мощення території житлового комплексу, площа та функціональне вико-

ристання вбудовано-прибудованих торговельно-офісних приміщень, кількість паркомісць у підземному 

гаражі та на відкритих автостоянках, господарських майданчиків та майданчиків для відпочинку дорос-

лих та дітей відповідає технічній альтернативі 1. 

Організація руху транспорту по території житлового комплексу, заїзд-виїзд із території відкри-

тих автостоянок та підземного гаража, рух пішоходів відповідає технічній альтернативі 1. 

Житловий комплекс підключатиметься до мереж централізованого водопостачання та водовідве-

дення, газопостачання, електропостачання. На відміну від технічної альтернативи 1 опалення багато-

поверхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими торговельно-офісними приміщеннями від 

мережі централізованого теплопостачання м. Рівного. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
 

Місце провадження планованої діяльності: Будівництво житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими торговельно-офісними приміщеннями по вул. Замковій, 34а у м. Рівному. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «С-КАПІТАЛ» здійснює свою діяльність на основі 

договору суборенди із Приватним акціонерним товариством «Речовий ринок» на земельній ділянці із 

кадастровим номером 5610100000:01:041:0302 та цільовим призначенням – 02.10 «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури» загальною площею 2,3928 га, виданих Містобудівних умов та обмежень для проекту-

вання об’єктів будівництва згідно наказу Управління містобудування та архітектури виконавчого комі-

тету Рівненської міської ради від 08.01.2020 № 1/М, Детального плану території міста Рівного на земе-

льні ділянки площею 2,3928 га в районі вул. Замкової, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 09.10.2018 №97. Розташування житлового комплексу відповідає генплану м. 

Рівного, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 10.12.2003 №569 (коригування генплану 

міста Рівного, затверджене рішенням Рівненської міської ради від 11.04.2008 №1411), плану зонування 

території м. Рівного, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 22.12.2011 №1421.  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Не розглядається у зв’язку із отриманням Містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єктів будівництва згідно наказу Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 08.01.2020 № 1/М, затвердженим Детальним планом території міста Рівного 

на земельні ділянки площею 2,3928 га в районі вул. Замкової рішенням виконавчого комітету Рівненсь-

кої міської ради від 09.10.2018 №97.     
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 
 

Планована діяльність передбачає експлуатацію сучасного майнового комплексу, який поклика-

ний забезпечити комфортні умови постійного проживання людей, що матимуть змогу зберігати легкові 

автомобілі індивідуального призначення у підземному гаражі. Житлові багатоповерхові будинки з вбу-

довано-прибудованими торговельно-офісними приміщеннями будуть підключені до централізованих 



інженерних систем життєзабезпечення, матимуть автономні прибудинкові території. Створюються всі 

умови для безпечного і комфортного тимчасового перебування працівників та відвідувачів у закладах 

вбудовано-прибудованих торговельно-офісних приміщень, гарантується безпечне пересування пішохо-

дів, відпочинок дорослих та дітей на відкритих майданчиках. Планована діяльність формує новий гро-

мадський простір з комплексом будівель та споруд житлового та громадського призначення, пішохід-

ною еспланадою, що з’єднує центральну частину м. Рівного із загальноміською рекреаційною зоною. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). 
 

На території земельної ділянки площею 2,3928 га розташовуються п’ять 9-поверхових житлових 

будинків із вбудовано-прибудованими торговельно-офісними приміщеннями площею 7817 м2. Непода-

лік від відкритої автостоянки розташовується 2-поверхова будівля комерційного призначення площею 

350 м2. Площа забудови житлового комплексу складає 0,8304 га, відсоток забудови 34,68%. Площа озе-

ленення 0,3410 га, відсоток озеленення 14,24%. Площа твердих покриттів майданчиків, транспортних 

проїздів, тротуарів та відкритих автостоянок 1,2200 га, відсоток мощення 51,08%.   

У житлових будинках розміщуються 257 однокімнатних та 174 двокімнатних квартир, у яких 

проживатиме не менше 752 чол., що матимуть змогу постійно зберігати легкові автомобілі індивідуаль-

ного призначення у підземному гаражі площею 10326 м2 на 260 паркомісць. Крім того для відвідувачів 

закладів вбудовано-прибудованих приміщень плануються відкриті автостоянки для тимчасового збері-

гання легкових автомобілів індивідуального призначення кількістю 78 паркомісць. 
 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами. 
 

Щодо основної планованої діяльності. 
Обмеження впливу на стан атмосферного повітря м. Рівного шляхом дотримання граничнодопу-

стимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин відповідно до «Граничнодопустимі концентрації 

хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Держсанепідслужба України; 

затверджено т.в.о. головного державного санітарного лікаря України». 

Обмеження впливу на стан атмосферного повітря та умови проживання місцевого населення 

шляхом дотримання допустимого акустичного (шумового) забруднення відповідно до ДБН В.1.1- 

31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

Обмеження впливу на стан навколишнього природного середовища, умови проживання населен-

ня та експлуатації будівель житлового та громадського призначення при відведенні господарсько-

побутових та поверхневих (дощових) стічних вод від об’єктів планованої діяльності відповідно до ДБН 

В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні  мережі  та споруди. Основні положення проектування» та Правил 

приймання стічних вод у комунальну систему каналізації м. Рівного. 

Обмеження щодо використання прирічкових територій р. Устя відповідно до Водного кодексу.   

Обмеження містобудівного характеру, що встановлюються на основі ДБН Б.2.2-12:2019 «Плану-

вання і забудова територій», Містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва від 

08.01.2020 № 1/М, затверджених наказом Управління містобудування та архітектури виконавчого комі-

тету Рівненської міської ради, Детального плану території міста Рівного на земельні ділянки площею 

2,3928 га в районі вул. Замкової, затвердженого рішенням виконавчого комітету Рівненської міської 

ради від 09.10.2018 №97.  

Обмеження впливу твердих побутових відходів на стан земельних ресурсів та умови проживання 

населення шляхом організації раціонального збору та сортування відповідно до Закону України «Про 

відходи», наказу №133 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів». 

Обмеження щодо безпеки руху транспортних засобів по території житлового комплексу відпо-

відно до Закону України «Про дорожній рух», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів» та Правил дорожнього руху України. 

Щодо технічної альтернативи 1. 
Екологічні та інші обмеження відповідно до основної планованої діяльності. 

Щодо технічної альтернативи 2. 
Екологічні та інші обмеження відповідно до основної планованої діяльності. 

 

 



7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами. 
 

Щодо основної планованої діяльності. 
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-

ному обсязі згідно чинного законодавства з метою максимального збереження територіальних та приро-

дних ресурсів, реалізації природоохоронних заходів. Інженерне забезпечення житлового комплексу із 

вбудовано-прибудованим блоком торговельно-офісних приміщень від існуючих інженерних мереж 

централізованого характеру. Планувальні відмітки підземного гаража прийняті вище існуючого рівня 

ґрунтових вод, у приміщенні гаража передбачається дренажна система для відведення зайвої води. 

Щодо технічної альтернативи 1. 
Еколого-інженерна підготовка відповідає основній планованій діяльності. 

Щодо технічної альтернативи 2. 
Еколого-інженерна підготовка відповідає основній планованій діяльності. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля. 
 

Щодо основної планованої діяльності. 
Клімат і мікроклімат. Прогнозуються  викиди  парникових  газів  при  русі  та  паркуванні лег-

кових автомобілів індивідуального призначення на території житлового комплексу, при спалюванні 

природного газу у теплогенеруючих установках автономних систем опалення. 

Повітряне середовище. Прогнозуються викиди забруднюючих речовин із колективних димохо-

дів п’яти 9-поверхових житлових будинків при спалюванні природного газу у теплогенеруючих устано-

вках систем поквартирного теплопостачання, дахової котельні автономного теплопостачання вбудовано-

прибудованих торговельно-офісних приміщень. Забрудненню повітря прилеглих територій сприятимуть 

легкові автомобілі індивідуального призначення, що рухаються та паркуються по території комплексу, у 

підземному гаражі. Рух транспортних засобів створює шум. 

Поверхневі води. Скид господарсько-побутових стічних вод у мережу централізованої господар-

сько-побутової каналізації м. Рівного, скид поверхневих (дощових та талих) стічних вод до централізо-

ваної зливової каналізації м. Рівного. Територія житлового комплексу розташовується за межами прибе-

режної захисної смуги р. Устя, що складає відповідно до ст. 88 Водного кодексу України 25 м.  

Підземні водоносні горизонти. Негативні впливи на гідрогеологічні процеси відсутні.  

Ґрунтове та геологічне середовище. Негативні впливи на стан ґрунтів в межах земельної ділянки 

під забудову та на прилеглих територіях відсутні. Передбачається організований збір та сортування тве-

рдих побутових відходів, утилізація шляхом вивезення на Рівненський полігон ТПВ. Дощові та талі сті-

чні води із території комплексу скидаються до централізованої зливової каналізації м. Рівного. 

Рослинний і тваринний світ. Негативні впливи на стан рослинності та ареали перебування пред-

ставників тваринного світу, шляхів їх міграції в межах земельної ділянки під забудову відсутні. 

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки історії, культури та археології, об’єкти куль-

турної спадщини, особливо охоронні території. На територіях, що межують із житловим комплексом, 

відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки історії, культури та археології. 

Умови проживання та безпека життєдіяльності місцевого населення. На період демонтажних, 

будівельно-монтажних робіт передбачається тимчасовий акустичний вплив та забруднення повітря при 

роботі будівельної техніки, виконанні земляних робіт. Накопичення будівельних відходів. 

На період експлуатації житлового комплексу передбачається забруднення повітря продуктами 

спалювання природного газу у теплогенеруючих установках автономних систем опалення багатоповер-

хових житлових будинків із вбудовано-прибудованими торговельно-офісними приміщеннями, продук-

тами згорання моторного палива при русі та паркуванні легкових автомобілів. 

Техногенне середовище. Негативні впливи на стан існуючих будівель та споруд, елементів транс-

портної інфраструктури відсутні. Житловий комплекс не погіршуватиме стан централізованих мереж. 

Щодо технічної альтернативи 1. 
Сфера, джерела та види можливого впливу аналогічні до основної планованої діяльності, за ви-

ключенням збільшення маси викидів забруднюючих речовин від дахових газових котельнь п’яти 12-

поверхових житлових будинків із вбудовано-прибудованими торговельно-офісними приміщеннями, 

збільшення маси викидів забруднюючих речовин від легкових автомобілів індивідуального призначен-

ня, що рухаються та паркуються по території комплексу, у підземному гаражі.    

 



Щодо технічної альтернативи 2. 
Сфера, джерела та види можливого впливу аналогічні до технічної альтернативи 1, за виклю-

ченням відсутності викидів забруднюючих речовин при роботі систем автономного опалення п’яти 12-

поверхових житлових будинків із вбудовано-прибудованими торговельно-офісними приміщеннями. 
 

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»). 
 

Об’єкти планованої діяльності відносяться до другої категорії видів діяльності, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно ст. 3, п. 3, п.п. 10 Закону Ук-

раїни «Про оцінку впливу на довкілля»: «будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартир-

них житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів 

на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до 

централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; 

будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць». 
 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

(у тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав). 
 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не має. 

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
 

Обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

 

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, 

підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарюван-

ня звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана-

ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку на-

дає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського об-

говорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання 

уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 

аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 

про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на до-

вкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження пла-

нованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

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 

цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-

лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим орга-

ном поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 

робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з 

оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Де-



тальніше 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 оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо-

вноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 

цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня дета-

лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оці-

нку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначе-

ний на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 

зауважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 

з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою зго-

ду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити заува-

ження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-

ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-

мація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
 

14. Рішення про провадження планованої діяльності. 
 

Відповідно до законодавства України рішенням про провадження планованої діяльності буде: 

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
(вид рішення відповідно до частини першої ст. 11 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття рішення) 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дос-

ліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 

на довкілля, необхідно надсилати до 
 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації 
(найменування уповноваженого органу 

33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, Email: info@ecorivne.gov.ua 
поштова адреса, електронна адреса 

тел./факс. (0362) 62-03-64 Захарчук Володимир Володимирович 

номер телефону та контактна особа) 
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