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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) Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Костопільбазальтінвест» на умовах економічного ризику попередньо 

оцінених запасів базальтів ділянки Південно-Західна Берестовецького родовища за умови виконання і 

затвердження в установленому порядку детальної геолого-економічної оцінки родовища на підставі 

результатів, отриманих протягом трьох років з часу отримання спеціального дозволу на користування 

надрами. Видобуток  базальтів проводитиметься відкритим методом (кар’єр) по автотранспортній 

системі розробки із тимчасовим відвалоутворенням. 

Виходячи з досвіду розробки ділянки ТОВ «Костопільбазальтінвест» родовища «Берестовець 

Північний», попереднє розпушення базальтів здійснюватиметься гідромолотом яким обладнано 

екскаватор, що обумовлено природною тріщинуватістю базальтового масиву без застосування буро-

вибухових робіт.   

Ділянка Південно-Західна Берестовецького родовища базальтів в межах площі 3,73га 

розташована на відстані близько 0,3км на північ від с.Берестовець Костопільського району 

Рівненської області. З півночі ділянка по борту кар’єру межує з розвіданим Берестовецьким 

родовищем. 

Корисною копалиною Південно-Західної ділянки родовища – є базальти ратненської світи 

волинської серії нижнього венду, які придатні для виробництва каменю бутового (ДСТУ Б В.2.7-

241:2010), брущатки (ДСТУ EN 1342:2007), щебеню будівельного (ДСТУ Б.В 2.7-75-98), крихти 

базальтової (РСТ УССР 5020-90). Відповідно, видобування даної корисної копалини забезпечить 

сировиною підприємства будівельної промисловості та петрургійної галузі. 

В результаті проведеної попередньої геолого-економічної оцінки ділянки Південно-Західна 

Берестовецького родовища базальтів запаси апробовані станом на 01.12.2019р. в ДКЗ України 

(протокол №5002 від 24 грудня 2019р.) в цифрах і категоріях авторського підрахунку за кодами 

класів, категоріями: 

Код класу Категорія запсів Запаси корисної копалини, тис.м3 

Балансові 

121 С1 123 

122 С2 50 

121+122 разом С1+С2 173 

Умовно балансові (у межах санітарної зони від кладовища с.Берестовець) 

221 С1 87 

           Об'єм розкривних порід в контурі балансових запасів всього становить – 139,5 тис. м3 (в 

т. ч грунтово-рослинний шар – 6,9 тис.м3; піски глинисті, супіски, крейда – 107,1 тис.м3; скельний 

розкрив – вивітрілі та порушені вивітрюванням базальти – 25,5 тис.м3) при середній потужності – 

5,6м. Промисловий коефіцієнт розкриву 0,832 м3/м3. 

Річна продуктивність підприємства  ТОВ «Костопільбазальтінвест» по видобутку балансових 

базальтів на Південно-Західній ділянці складе 8,0 тис.м3, що забезпечує діяльність підприємства  на 

20,9 років. 

Гідрогеологічні умови родовища прогнозуються простими. Очікуваний водоприплив у 

кар’єр за рахунок підземних вод і атмосферних опадів на кінцеву стадію розроблення ділянки 

родовища досягатиме 533м3/добу. Вплив на грунтові води чи порушення    їх природного 

гідрологічного режиму не передбачається. 

Режим роботи кар’єру – круглорічний, в одну 8-ми годинну зміну, 240 днів 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: 

отримання 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 відбудуться в 12.00 годині 09.04.2020р. в приміщенні Головинської 

сільської ради розташованої по вул.Островського, буд.1 в с.Головин, Костопільський район, 

Рівненська область. Контактні телефони: 0673768480, 03657-53332. 

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: тел../факс (0362) 62-03-64, info@ecorivne.gov.ua. 

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 150 аркушах. 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації, а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними  

Приміщення Головинської сільської ради розташованої по вул.Островського, буд.1 в с.Головин, 

Костопільський р-н, Рівненська обл. Контактні телефони: 03657-53332.   

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: тел../факс (0362) 62-03-64, info@ecorivne.gov.ua;  

ТОВ «Костопільбазальтінвест» - 35000, Рівненська область, м.Костопіль, вул. Пилипа 

Орлика,2а. e-mail: spmonolit @ukr.net. Моб. тел. (067)3768480 з 800 до 1700 год. 

 

 


