
Додаток З
зі змінами постанова КМУ від 14.09.2020 № 824 

до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
2021698007

(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
Нове будівництво резервних експлуатаційних свердловин № 18а, №296, №40а.

Нове будівництво резервної експлуатаційної свердловини № 18а біля експлуатаційної 
свердловини № 18, яка знаходиться в 1 км на захід від села Підгайці, Луцького району, Волинської 
області;

Нове будівництво резервної експлуатаційної свердловини № 296 біля експлуатаційної 
свердловини № 29, яка знаходиться на північній околиці села Крупа, Луцького району, Волинської 
області;

Нове будівництво резервної експлуатаційної свердловини № 40а біля експлуатаційної 
свердловини № 40, яка знаходиться на східній околиці села Новостав, Луцького району, Волинської 
області.

2. Суб’єкт господарювання
КП «Луцькводоканал»
ЄДРПОУ 03339489 ІПН 03394803173
Юр. Адреса: 43010 Волинська обл, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26
Телефон 28-40-00 Факс 28-40-10 Електронна пошта: info@vd.lutsk.ua

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, 43027 м. Луцьк, 

Київський майдан, 9, тел. (0332) 74 01 32, 77 82 32, E-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде отримання:

Висновку з оцінки впливу на довкілля в якому обгрунтовується допустимість планованої 
діяльності, що видається Управлінням екології та природних ресурсів Волинської ОДА 
Дозволу на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,)
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/. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
овкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 

хань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного 

опублікування цього 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.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби (COVID- 
19), спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом ЗО днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період
Громадські слухання 1 (перші) відбудуться не передбачено
Громадські слухання 2 (другі) відбудуться: не передбачено

(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 облдержадміністрації, 43027, м. 
Луцьк, Київський майдан, 9, тел. (0332) 74 01 32, 77 82 32, відділ оцінки впливу на довкілля 

(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 Управлінням екології та природних ресурсів 
Волинської обласної державної адміністрації (43027 м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.(0332) 74 01 32, 
77 82 32, E-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua).

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та Додатки.

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 ознайомитися 
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення, у робочі дні з 20.08.2021 року з 9.00 до 17.00 години в:
Управлінні екології та природних ресурсів Волинської ОДА (м. Луцьк, Київський майдан, 9); 
Підгайцівській громаді (45602 Волинська обл., Луцький р-н, с. Підгайці, вул. Шкільна, буд. ЗО); 
Боратинській громаді (45605 Волинська обл, Луцький р-н, с. Боратин, вул. Центральна, 15);
КП «Луцькводоканал» (43010 Волинська обл, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26).
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