____________________06.11.2019р.________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

____________20191144763_________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
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
Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Риловиця в м. ВолодимирВолинський Волинської області (капітальний ремонт) (Розчистка та поглиблення русла річки
Риловиця на ділянці довжиною 640м на території м. Володимир-Волинський Волинської області).
Передбачається проведення розчистки і поглиблення русла від замулення р. Риловиця,
розчистка русла від чагарника середньої густоти на площі 0,5 га, розчистка русла від дерев м’яких
порід діаметром стовбура понад 24 см в кількості 10шт для відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму.
Ділянка проектування розташована в м.Володимир-Волинський Волинської області, яка
представлена руслом і територією заплави р.Риловиця і використовується під присадибні ділянки.
2. Суб’єкт господарювання
Управління житлово-комунального господарства і будівництва виконкому ВолодимирВолинської міської ради, ЄДРПОУ 26120629, контактний номер телефону: (03342) 35710, 38518.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, 43027, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 823, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел.(0332) 740-132__________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України.
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, 43027, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 823, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел.(0332) 740-132_________________________
(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 заголовку
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
Відповідно до п. 21 ст. 17 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності

проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання,
передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не
призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період,
вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, 43027, м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 823, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел.(0332) 740-132__________________________________
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення Управління екології та природних ресурсів
Волинської ОДА, 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 823, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua,
тел.(0332) 740-132.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 76 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації.
Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна ознайомитись з
27.07.20р. від 9 до 17 години у приміщенні Управління житлово-комунального господарства і
будівництва виконкому Володимир-Волинської міської ради за адресою: Волинська область, місто
Володимир-Волинський, вулиця Данила Галицького, будинок 5, Контактна особа: Мамалига Сергій.

