
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ  

ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ  

 

«ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ 

ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПЛОЩЕЮ 8,07 ГА З КАДАСТРОВИМ 

НОМЕРОМ 5620886200:05:053:0006, ЯКА РОЗТАШОВАНА НА ТЕРИТОРІЇ ЛОЗКІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА 

МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ), ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ПОЛІГОНУ  ПО 

ЗАХОРОНЕННЮ ПРОМИСЛОВИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС 

(ЧЕТВЕРТА КАРТА)» 

 

 

1. Повна назва документа державного планування: 

«Детальний план території який включає земельну ділянку площею 8,07 га з кадастровим 

номером 5620886200:05:053:0006, яка розташована на території Лозківської сільської ради 

Володимирецького району Рівненської області (за межами населеного пункту), для будівництва 

полігону  по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта 

карта)».  

Детальний план території розроблений для будівництва полігону по захороненню 

промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта) та комплексу будівель та 

споруд підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів (ІІ етап реалізації). 

Проєктована четверта карта полігону є спеціалізованою спорудою, призначеною для прийому та 

захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС III і IV класів небезпеки. 

До складу нових споруд полігону включені: 

- ділянка складування відходів з окремими секціями для відходів III та IV класів 

небезпеки; 

- вагова; 

- будівля обслуговуючого персоналу; 

- під'їзна   автодорога   до   карти   №°4   І   в'їзди   на   ділянку   довгострокового 

захоронення; 

- кільцевий проїзд по периметру карти №°4; 

- наглядові свердловини спостереження для моніторингових досліджень у процесі 

експлуатації полігона - 2 шт.; 

- розбірні автомобільні ваги; 

- протипожежні резервуари 2x200м3 з мокрими колодязями для відбору води; 

- дезбар'єр; 

- резервуари збору фільтрату; 

- резервуар збору підземних вод від пластового дренажу; 

- резервуари збору дощових вод; 

- інженерні комунікації та мережі, в т. ч.: 

- система дощоприймачів з трубопроводом відведення в резервуари накопичувані; -

трубопровід відведення фільтрату; 

- трубопроводи пластового дренажу; 

- кабельна мережа зовнішнього електропостачання. 

На території ділянки передбачено будівництво необхідних інженерних споруд. Вільну від 

забудови територію засаджують деревно-чагарниковими породами, що мають фітонцидні 

властивості, а також породами дерев і чагарників, стійких до впливу газів і диму.  

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 

планування: 

     Рафалівська селищна рада: 34371, Рівненська обл., Вараський р-н, смт Рафалівка, вул. 1 

Травня, буд. 12,  код ЄДРПОУ: 04388127. 

 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з  

«14» листопада 2022 та триває до «14» грудня 2022 р.  



б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, 

громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та 

електронному вигляді. 

 

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань: 15 грудня 2022 

року 17.00 год. в залі  засідань Рафалівської селищної ради за адресою: 34371, Рівненська обл., 

Вараський р-н, смт Рафалівка, вул. 1 Травня, буд. 12 

 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна 

ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну 

екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 

населення, що стосується документа державного планування: 

 Рафалівська селищна рада - Рівненська обл., Вараський р-н, смт Рафалівка, вул. 1 Травня, 

буд. 12, 34371, тел. (03634) 53576, e-mail:  rafalivka@silrada.rv.ua. 

 

 ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну 

адреси та строки подання зауважень і пропозицій: 

Пропозиції надавати на адресу -   Рафалівської селищної ради (Рівненська обл., Вараський р-

н, смт Рафалівка, вул. 1 Травня, буд. 12, 34371), тел. (03634) 53576, e-mail:  rafalivka@silrada.rv.ua. 

 

 д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 

здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 

  Рафалівської селищної ради (Рівненська обл., Вараський р-н, смт Рафалівка, вул. 1 Травня, 

буд. 12, 34371), тел. (03634) 53576, e-mail:  rafalivka@silrada.rv.ua 

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа 

державного планування: 

Необхідність проведення консультацій відсутня.  

Строки подання зауважень та пропозицій: до «14» грудня 2022 р. 

 Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються. 
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