
________________________________________________________ 

 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
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________________________________________________________  

(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 діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

ДП «Камене-дробильний завод «Віта ПП «Соріс» 

код згідно з ЄДРПОУ 30811207 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання. 

Дочірнє підприємство «Камене-дробильний завод «Віта ПП «Соріс», директор Беляєв 

Геннадій Іванович; 34550, Рівненська область, Сарненський район, смт. Клесів, вул. Польова 

буд. 33. Україна, e-mail: kdz.vita@gmail.com, тел./факс: (03655) 5-05-25, моб. тел. 0503754347 

 

2. Діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.  

ДП «Камене-дробильний завод «Віта ПП «Соріс» займається розробкою Клесівського 

родовища гранітів з наступним виробництвом щебеню різних фракцій. 

 Враховуючи гірничо-геологічні умови залягання гранітів, потужність розкривних 

порід і корисної копалини, прийнята транспортна система розробки з паралельним 

посуванням фронту робіт та з зовнішнім відвалоутворенням. Розвиток видобувних робіт –  у 

північному напрямку. Передбачається розробку корисної копалини провадити  з 

застосуванням  буровибухових робіт з навантаження розпушеної маси екскаватором Аtlas 

1804  з ковшем ємкістю  1,8 м3 в автосамоскиди  КрАЗ-256Б в/п 12т.   

Буро-вибухові роботи ведуться методом свердловинних зарядів з застосуванням 

вибухових речовин, які допущені до застосування управлінням Держпраці України. 

Технічна альтернатива 1. Технічна альтернатива планової діяльності видобувні 

роботи проводити із застосуванням не вибухових руйнівних сумішей. 

Технічна альтернатива 2. Не розглядалась. 

 

3. Місце провадження діяльності, територіальні альтернативи. 

Клесівське родовище гранітів (ур. Купчина) розташоване в північній частині смт. 

Клесів Сарненського району Рівненської області на відстані 1,5 км на південь від залізничної 

станції Клесів Львівської залізниці.  

В результаті виконаних геологорозвідувальних робіт затверджені УкрТКЗ (протокол 

№2198 від 30.05.1963) балансові запаси гранітів Клесівського родовища (ур.Купчина) в 

якості сировини для отримання щебеню і бутового каменю, які відповідають вимогам ТУ-

159-53 б. Минстроя СССР, ТУ-35-53 б.МПСМ СССР, ДСТ 8267-56  в кількості (по 

категоріях, тис.м3): А+В+С1-4347 (А-711; В-2540; С1-1096). 

Залишок запасів станом на 01.01.2018 складає (по категоріях, тис.м3): В+С1 –1627,08 

(В – 809,62; С1 – 817,46). 

По умовах залягання і витриманості якості кристалічних порід Клесівське родовище 

віднесене до І групи Класифікації запасів родовищ твердих корисних копалин. 

 



 Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 1. 

В зв’язку з тим, що родовище існуюче, розвідане запаси затверджені Укр ТКЗ України 

(Протокол від 30.05.1963р. №2198) і має географічну прив’язку територіальна альтернатива 

не розглядалась. 

Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається. 

 
4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.  

Соціально-економічним обґрунтуванням діяльності є забезпечення населення та 

будівельних організацій щебенем. При здійсненні діяльності підприємством створено робочі 

місця для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району, сплата 

податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів), допомога органам місцевого 

самоврядування в ремонті доріг, мостів, очищенні русел річок та потічків і т.п.. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).  

Загальна площа об’єкту в межах гірничого відводу становить 13,6 га, згідно акту 

гірничого відводу від 12.02.2015 р. № 3005.  

 Клесівське родовище гранітів розробляється з 1959 року Клесівським кам’яним 

кар’єром управління допоміжних підприємств комбінату «Укрзахідшахтобуд» Львівського 

раднаргоспу. Детально розвідане в 1962 році інститутом „Укрдіпроторфмісцепром” у 

відповідності з технічним завданням вищезазначеного підприємства. 

Залишок запасів станом на 01.01.2018 складає (по категоріях, тис.м3): В+С1 –1627,08 (В 

– 809,62; С1 – 817,46). 

Корисна копалина (24,8 – 37,1 м, в середньому 19,8м) складена гранітами та габро-

діоритами як незміненими, так і зачепленими звітрюванням. Неогенові відклади 

представлені зеленувато-сірою і сірою пластичною глиною, в нижній частині з уламками 

гранітів і гніздами піску, потужністю від 0 до 3,0 м. Четвертинні відклади складені грунтово-

рослинним шаром і пісками, рідше суглинками. Їх потужність коливається від 0,75 до 2,05м. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами  

Щодо технічної альтернативи 1. 

- дотримуватись нормативів екологічної безпеки; 

- викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватись за наявності дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- скиди забруднюючих речовин мають здійснюватись лише за наявності погоджених 

обласною держаною адміністрацією умов скидів або дозволу на спеціальне 

водокористування; 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних 

умовах для об’єкту повинні бути розроблені згідно РД 52.04.52-85 «Методические указания 

Регулирование выбросов при неблагоприятных  метеорологических условиях»; 

- гідропилоподавлення  впровадити відповідно норм «Справочника по борьбе  с 

пылью в горнодобывающей промышленности». М., Недра,1982г., технологічного 

регламенту, дозволу на спецводокористування; 

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами; 

- питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до «Гігієнічні вимоги 

до питної води, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10); 

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до 

«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». ДСН 3.3.6.037-99. 

щодо технічної альтернативи 2  

Не розглядалась. 

 



щодо територіальних  альтернатив 

родовище існуюче і має географічну прив’язку територіальні альтернативи не 

розглядались. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1:  

 Встановлення попереджувальних, захисних та огороджувальних конструкцій по 

периметру земельної ділянки, яка потребує рекультивації, згідно з правилами передбаченими 

для гірничих робіт відкритим способом.  

Родовище знаходиться поза межами природоохоронних зон, видобуток базальтів з 

дотриманням усіх природоохоронних вимог шкідливого впливу на навколишнє природне 

середовище не завдасть.  

 Граніти  відносяться до 1 класу застосування і можуть  використовуватись в усіх 

видах будівництва без обмежень. 

 щодо технічної альтернативи 2:  

 Не розглядалась.  

щодо територіальних альтернатив 

Не розглядались.. 

  

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

щодо технічної альтернативи 1:  

Можливі впливи планованої діяльності з експлуатації родовища на довкілля включає:  

Клімат і мікроклімат: вплив не передбачається, оскільки виділення парникових газів, 

вологи, тепла незначне.  

Повітряне середовище: Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне 

середовище передбачає здійснення викидів забруднюючих речовин при проведенні буро-

вибухових робіт, видобувних робіт, розкривних робіт, розвантажувально-навантажувальних 

робіт, при роботі двигунів кар’єрної та автотракторної техніки та в процесі обслуговування 

техніки. При проведенні видобувних робіт, розкривних робіт, розвантажувально-

навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної та автотракторної техніки та в 

процесі обслуговування техніки в атмосферне повітря здійснюються викиди речовин у 

вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих за складом, оксиду вуглецю, 

діоксиду азоту, сірчистого ангідриду. Для зменшення обсягів викидів пилу при проведенні 

розробки родовища здійснюється полив водою під’їзних і кар’єрних доріг, зелених 

насаджень та розвантажувально-навантажувальних площадок.  

Геологічне середовище. Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне 

середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі 

проведення відкритих гірничих виробок. Інженерно-геологічні умови родовища доволі 

прості. Такі негативні явища, як зсуви, яри, карсти і провалля відсутні і в подальшому не 

прогнозуються. 

Шумове забруднення.  Шумове забруднення пов’язане з роботою кар’єрних машин і 

ремонтних робіт. 

На кар’єрі прийняті до використання машини, механізми і обладнання шумові 

характеристики яких не перевищують допустимих рівнів. 

При виконанні робіт з видобування корисної копалини не будуть використовуватися 

прилади чи технології з джерелами іонізуючого випромінювання. 

Водне середовище. Відповідно до гідрогеологічних досліджень на Клесівському 

родовищі гранітів (ур. Купчина) зустрінуто водоносний горизонт, що є безнапірним. 

Обводнена товща подана як єдина гідродинамічна система. Обводнення кар’єру відбувається 

як за рахунок припливу підземних вод, так і за рахунок атмосферних опадів, що випадають 

на його площу. Сумарний водоприплив  в кар’єр при повному його розвитку і поглибленню 



до позначки +117м, з урахуванням атмосферних опадів, складатиме 859 м3/добу. Для збору 

кар’єрних вод в підошві діючого кар’єру улаштований водозбірник ємкістю 300м3. Після 

відстою, вода з водозбірника (зумпфа) насосом типу Д-200 скидається в відстійник, звідки 

після освітлення самопливом скидається в меліоративний канал.  

За результатами хімічних аналізів проб води відібраної з кар’єру, якість води відповідає 

всім вимогам санітарних норм, агресивними властивостями по відношенню до всіх видів 

бетону не володіє.  

Ґрунти: Вплив розробки родовища на грунти проявляється в необхідності зняття та 

переміщенні ґрунтового покриву з ділянок видобування корисної копалини. Розміщення 

відвалів покривних порід передбачено в північно-західній частині родовища за межами 

кар’єру. Об’єм покривних порід, що вже видалений і належить видаленню з площадки 

промислових запасів складає 346,2 тис. м3, в тому числі: м’яких – 182,4 тис. м3, скельних – 

148,3 тис. м3 , грунтово-рослинного шару – 15,5 тис. м3. Використання земельної ділянки 

кар’єром родовища суттєво не впливає на стан суміжних земель. Видобування каменю не 

пов’язане з процесами, які приводять до забруднення грунту на прилеглих до родовища 

ділянках. 

Згідно з технічними умовами на відновлення (рекультивацію) порушених земель, 

виданими управлінням Держкомзему у Сарненському районі, цільове призначення земельної 

ділянки після рекультивації – водоймище. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду 

- вплив не передбачається.  

Навколишнє соціальне середовище - вплив не передбачається.  

Навколишнє техногенне середовище - вплив не передбачається.  

 

щодо технічної альтернативи 2:  

У зв’язку з тим, що підприємство діюче, технічна альтернатива 2 не розглядалася.  

щодо територіальних альтернатив 1-2: 

 Не розглядались. 

 

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”) 

Діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 

незначний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (підпункт 1 пункту 3 

частини 3 статті 3  та пункт 13 частини 3 статті 3) Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля»). 

 

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 значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав) 

Відсутні підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля. 

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

  Геологічне середовище. Природне середовище. Поверхневі та підземні води. Ґрунти, 

рослинний та тваринний світ. Соціальне середовище.  

 

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 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 абзацом п’ятим цього пункту; 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 обгрунтовує 

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 такій 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.  

 

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 

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 і пропозицій. У разі 

отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 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.  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде виконання вимог Державної служби геології та надр України.  



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 Депертамент екології та природних ресурсів 

Рівненської ОДА: 33028, м. Рівне, вул. Льва Толстого, 20, тел./факс. (0362) 26-47-23, email: 

info@ecorivne.gov.ua, контактна особа – Захарчук Віктор Васильович. 


