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реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 

 

____________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БАЛАШІВСЬКИЙ ГРАНІТ» 
Директор – Трофімчук Сергій Федорович   

 

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду 

зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – 

підприємця) 

 

інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 

1.Інформація про суб’єкта господарювання  

ТзОВ «Балашівський граніт»,   код ЄДРПОУ 38008598 

Юр. ад. 34640 Рівненська обл, Березнівський р-н, с. Балашівка, вул. Лісна, 48 

Тел (0362) 43-16-04,  +38 (067)-954-36-47. Електронна пошта:  transbud2012@gmail.com 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – 

підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* . 

Планова діяльність, її характеристика. 

Видобування гранітів в якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю 

бутового. Балашівське родовище розташоване 0,6 км на північний захід від с. Балашівка 

Березнівського району Рівненської області.  

Спосіб розробки - відкритий (кар’єрний) з буро-вибуховими роботами. Система розробки 

- транспортна, поглиблююча, з паралельним переміщенням фронту гірничих робіт та 

зовнішнім відвалоутворенням. 

 
Технічна альтернатива 1  

Для розробки негабариту замість вибухових робіт може використовуватися гідромолот 

Rammer G88 або його аналоги. Система розробки транспортна із внутрішнім 

відвалоутворенням розкривних порід. 
 

Технічна альтернатива 2. 

Згадана вище технологія видобування скельних порід для виробництва щебеню та каменю 

бутового є загальноприйнятою і використовується на усіх аналогічних кар’єрах в даному 

регіоні. Можливою технічною альтернативою  є  розробка корисної копалини із 

застосуванням невибухових руйнуючих засобів (НРЗ).  



3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.  

Місце провадження планованої діяльності: 

Балашівське родовище гранітів розташоване в Березнівському районі Рівненської області, 

на відстані 13,5 км на схід від смт. Березне, та 0,6 км на північний захід від с. Балашівка. 
 

територіальна альтернатива 1. 

територіальна альтернатива 2  

Територія добувних робіт обмежена контуром підрахунку розвіданих запасів корисної 

копалини.  Видобування корисної копалини за межею розвіданих запасів не доцільне і 

суперечить законодавству. 
 

 4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності  
Корисна копалина ділянки надр буде використовуватись для виробництва щебеню і бутового 

каменю для дорожнього та інших видів будівництва. Видобування і переробка корисної копалини 

сприятиме будівництву і ремонту автомобільних доріг, розвитку промислового та житлового 

будівництва, створенню нових робочих місць, додатковим надходженням до місцевих бюджетів, 

покращенню економічної ситуації в регіоні. 

 

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)  

Територія Балашівського родовища гранітів у Березнівському районі Рівненської 

області розташована за межами населених пунктів, на території Балашівської сільської 

ради на землях запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення державної власності. Родовище розробляє ТОВ “Балашівський граніт”, що 

має спеціальний дозвіл на користування надрами №4619 від 18.12.2007р. Площа 

Балашівського родовища гранітів визначена спеціальним дозволом на користування 

надрами за №4619 від 18 грудня 2007 року (наказ №267 від 23.08.2018р.) складає 9,81 га, 

площа гірничого відводу (акт №2199 від 13.08.12р.) складає 9,8 га, відповідно загальна 

площа кар’єрного поля складає 9,8 га. 

Діючий кар’єр забезпечений капітальними адміністративно-побутовими 

приміщеннями та спорудами побутового призначення за рахунок мобільних вагончиків, 

які розташовані на території промислового майданчику з південно-західній сторони 

кар’єру в районі під’їзних доріг поза контуром підрахунку запасів. Санітарно-побутове 

обслуговування працівників, забезпечення інженерної інфраструктури об’єкту, а також 

проведення технологічних операцій з ремонту та обслуговування кар’єрної техніки 

відбувається на території проммайданчика ТОВ “Балашівський граніт”. 

Корисна копалина на родовищі представлена порушеними і незміненими 

вивітрюванням гранітами. Потужність гранітів коливається від 59,8 до 68,8м, в 

середньому становить 64,5 м. Корисні копалини покриваються жорствою кристалічних 

порід товщиною від 0,6 до 2,4 м, яка віднесена до розкривних порід. Зверху кора 

кристалічних порід перекрита шаром четвертинних відкладів, які складені пісками і 

ґрунтом. Потужність четвертинних відкладів коливається від 2,1 до 6,1 м. Загальна 

товщина розкривних порід коливається від 3,5 до 8,5 м, в середньому становить 4,9 м, в 

т.ч. жорстви – 0,9 м, пісків – 3,8 м, ґрунтово-рослинного шару – 0,2 м Запаси корисної 

копалини згідно спеціального дозволу на користування надрами №4619 від 18 грудня 

2007р.  А+В - 6282,0 тис. м3 в т.ч. кат. А - 2493,0 тис. м3   В - 3789,0 тис.м3 

Для  переробки  корисної  копалини – граніту, на промисловому майданчику кар’єру 

встановлена пересувна технологічна лінія фірми TEREX PEGSON. Відокремлена вибухом 

від масиву  гірнича  маса  кусками розміром 0 – 900 мм екскаватором завантажується 

безпосередньо в живильний бункер щокової дробарки TEREX PEGSON 1100×800 та 

поступово подається до первинного подрібнення.  

Далі подрібнений  матеріал  кусками  0-200 мм   транспортується стрічковим 

конвеєром у живильний бункер об’ємом 7,0 м3 конусної дробарки TEREX PEGSON 

maxtrak 1000.  Після середнього (повторного подрібнення) подрібнений продукт 0-70 мм 



по стрічковому конвеєру поступає на інерційний грохот TEREX POWERSCREEN 2100 з 

розмірами отворів сит 40, 20, 5 мм відповідно. В результаті подрібнення та просіювання 

щебеневого  продукту отримується щебінь фракцій 0-5, 5-20, 20-40, 40-70 мм, який 

потрапляє на склад готової продукції. 

Розрахунковий термін служби кар’єру складе 28 років. 

 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 щодо планованої діяльності: 

по забрудненню атмосферного повітря – Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. (Значення граничнодопустимих концентрацій ГДК забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі). 

по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові територій; 

по акустичному впливу – допустимі рівні шуму. 

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – Виснаження чи деградація сформованих 

в даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств в результаті планової діяльності не 

очікується. Зелені насадження не зноситимуться. Об’єкти ПЗФ на даній території відсутні. 

навколишнє соціальне середовище (населення)  – проектована діяльність не змінить 

сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення. Позитивно 

вплине на створення робочих місць. 

навколишнє техногенне середовище – навантаження на об’єкти техногенного середовища 

не перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не 

викликатиме жодних обмежень у їх діяльності. 

За діючим природоохоронним законодавством усі різновиди впливів повинні 

обмежуватися санітарно-захисною зоною споруд, не перевищувати фонові і граничнодопустимі 

концентрації та не спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.  

 

щодо технічної альтернативи 1 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планової діяльності. 

 

щодо територіальної альтернативи 1  

щодо територіальної альтернативи 2  

Відсутні через відсутність альтернативи. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:  

Щодо планової діяльності: 

Підготовка під’їзних шляхів до родовища для вивезення видобутої продукції. Передбачено зняття 

ґрунтово-рослинного шару ґрунту і його зберігання у тимчасових відвалах з подальшим 

використанням для рекультивації відпрацьованих земель. Для захисту відвалів від вивітрювання 

та ерозії поверхню засівають багаторічними травами. При розробці родовища всі заходи з 

інженерної підготовки та захисту проектованої території від несприятливих природних явищ 

(зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятись з урахуванням результатів 

інженерно-геологічного вишукування та наявної інфраструктури. Встановлення 

попереджувальних, захисних та огороджувальних конструкцій, облаштування проммайданчика 

для стоянки, дрібного технічного ремонту і обслуговування кар’єрного транспорту, облаштування 

місць тимчасового зберігання відходів, встановлення біотуалетів, заходи щодо захисту кар’єру від 

підтоплення, рекультивація земель. Маркшейдерсько-геологічні роботи здійснюватимуться 

маркшейдерсько-геологічною службою підприємства.   

 

щодо технічної альтернативи 1  

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планової діяльності.  

 

щодо територіальної альтернативи 1 

щодо територіальної альтернативи 2  

Відсутні через відсутність альтернативи.  

 



8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:  

щодо планової діяльності  

по забрудненню атмосферного повітря – Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. (Значення граничнодопустимих концентрацій ГДК забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі). 

по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові територій; 

по акустичному впливу – допустимі рівні шуму. 

по водному середовищу – скид кар’єрних вод у водні обєкти, 

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – Виснаження чи деградація сформованих 

в даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств в результаті планової діяльності не 

очікується. Зелені насадження не зноситимуться. Об’єкти ПЗФ на даній території відсутні. 

навколишнє соціальне середовище (населення)  – проектована діяльність не змінить 

сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення. Позитивно 

вплине на створення робочих місць. 

навколишнє техногенне середовище – навантаження на об’єкти техногенного середовища 

не перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не 

викликатиме жодних обмежень у їх діяльності. 

За діючим природоохоронним законодавством усі різновиди впливів повинні 

обмежуватися санітарно-захисною зоною споруд, не перевищувати фонові і граничнодопустимі 

концентрації та не спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.  

 

щодо технічної альтернативи 1 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планової діяльності. 

 

щодо територіальної альтернативи 1  

щодо територіальної альтернативи 2  

Відсутні через відсутність альтернативи.   

 

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 

довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля”) 

Розробка та експлуатація родовища відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”  

• ч. 3 видобувна промисловість (видобування корисних копалин, крім корисних копалин 

місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах 

наданих їм земельних ділянок з відповідними цільовим використанням).  

• ч.13  (господарська діяльність, що призводить  до скидання забруднюючих речовин у водні 

обєкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 

300 кубічних метрів на добу). 

 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля  

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 

держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

 

11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля  

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

ОВД у відповідності із ст.6 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VІІІ від 23 

травня 2017 року. 

 

 



12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”. 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». 

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої 

від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;  

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.  

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження.  

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу 

на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура 

оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій 

процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 

розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля.  

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 

початок громадського обговорення. 

«Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 

повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 

слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про 

що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля.» 

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

 Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-

сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 

розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій 



громадськості вони будуть розміщені Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 

суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 

зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 

даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 

врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 

громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 

це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності  
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде:  

➢ Отримання (виконання умов) Спеціального дозволу на користування 

надрами, що видається Державною службою геології та надр України.  

➢ Отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля в якому обґрунтовується 

допустимість планованої діяльності, що видається Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів України.   

➢ Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, що видається Департаментом екології та 

природних ресурсів Рівненської ОДА 
 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 

необхідно надсилати до  

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації,  

33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел./факс, info@ecorivne.gov.ua; (0362) 62-03-64,  

Контактна особа Володимир Васильович Захарчук 
 

 

 

 

 

 

 

 


