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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 
Планована діяльність передбачає розробку (видобуток та рекультивацію) на території ділянки 

«Берестовець Північний» Берестовецького родовища базальтів корисної копалини відкритим 
методом (кар’єр) по автотранспортній системі розробки із тимчасовим відвалоутворенням. 
Видобуток базальтів проводиться безпосередньо екскаватором оснащеного гідромолотом без 
застосування буро-вибухових робіт. 

Територія ділянки «Берестовець Північний» Берестовецького родовища базальтів 
розташована в 1,5км на північ від с.Берестовець, Костопільського району, Рівненської області. 
Корисною копалиною ділянки «Берестовець Північний» родовища є базальти, які придатні для 
виробництва щебеню відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-75-98 та каменю бутового відповідно до 
вимог ДСТУ Б В.2.7-241:2010. 

Площа ділянки «Берестовець Північний» родовища базальтів згідно спеціального дозволу на 
користування надрами складає 3,10га, площа кар’єрного поля, на якій здійснюватиметься видобуток 
орієнтовно складе 2,8га. Згідно результатів проведеної геолого-економічної оцінки підраховані 
станом на 01.01.2018 р. і затверджені ДКЗ України (протокол №4298 від 15 лютого 2018р.) 
балансові запаси базальтів родовища «Берестовець Північний» придатних для виготовлення 
щебеню, бутового каменю в кількості 168,0тис.м3 по категорії А. Об'єм розкривних порід становить 
– 76,0тис м3, в т.ч. грунтово-рослинний шар – 5,0тис.м3, порід пухкого розкриву – 55,0тис.м3, та 
порід скельного розкриву – 5,0тис.м3., що можуть бути використані для рекультивації карєру. 

Гідрогеологічні умови ділянки сприятливі для розробки відкритим способом. Базальти 
безводні. Найближчим від поверхні, у районі родовища є водоносний горизонт у туфах. 

Річна продуктивність підприємства по видобутку базальтів складе 10,03тис.м3, що забезпечує 
діяльність підприємства на 16,8 років. Режим роботи кар’єру – круглорічний, в одну 8мигодинну 
зміну, 240днів в рік. 

 
2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Костопільбазальтінвест». Код ЄДРПОУ 36951009. 
Директор Снітчук Михайло Онисимович; 
Адреса: 35000, Рівненська область, Костопільський район, м.Костопіль, вул. П.Орлика, 2А. 

Україна. e-mail: spmonolit @ukr.net. Моб. тел. (067)3768480. 
 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації – 

33028, Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє 
середовище та дозвільної діяльності. 

В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 



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

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: 
продовження спеціального дозволу на користування надрами який видає ДЕРЖГЕОНАДРА. 

 
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 30 робочих днів (не менше 25, але не більше 

35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
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 в 11.00 годині 04.04.2019р. в приміщенні 

Берестовецького сільського клубу розташованого по вул.Центральна, буд. 52 в с.Берестовець, 
Костопільський р-н, Рівненська обл. Контактні телефони: 0673768480. 

 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації – 
33028, Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє 
середовище та дозвільної діяльності. 

В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 
 
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації – 

33028, Рівненська область, м.Рівне, вул. Толстого, 20. Відділ оцінки впливу на навколишнє 
середовище та дозвільної діяльності. 

В.О. начальника відділу Данчук Ольга Юріївна, тел. (0362) 26-47-23. 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 
 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 88-ми аркушах. 
 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайомитися з ними 

Приміщення Берестовецького сільського клубу розташованого по вул.Центральна, буд. 52 в 
с.Берестовець, Костопільський р-н, Рівненська обл. Контактні телефони: 0673768480. 

 
 

Директор 
ТОВ «Костопільбазальтінвест»   ___________ Снітчук М.О. 


