
Додаток 2  

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 

 
____________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

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 «ФАСАД»___________________ 

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

_______________________________ЄДРПОУ 13976621_______________________________________ 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або 

__________________________________________________________________________________________ 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

_______________________33027, м. Рівне, вул. Костромська,25б______________________ 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

__________________e-mail:skp-tanya@ukr.net__тел.0982839387__________________________  

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

 

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

 

Планована діяльність спрямована на зміну цільового призначення земель 
сільськогосподарського призначення з метою наступного запровадження на них 
видобутку піску на Північній ділянці Малолюбашанського родовища піску, 

розташованого біля с. Мала Любаша Костопільського району Рівннської області. 

Планується зміна цільового призначення земель сільськогосподарського 
призначення на земельній ділянці площею 7,9984 га для подальшої 
розробки Північної ділянки Малолюбашанського родовища піску. Зміна цільового 
використання зазначених земельних ділянок та запровадження на них видобутку 

                                         
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



піску дасть змогу забезпечити промислових споживачів та населення 
сировинною базою для виробництва будівельних матеріалів та виконання робіт 
будівництва. Планова діяльність буде сприяти створенню нових робочих місць.  
 

Технічна альтернатива 1. 

Добування пісків буде здійснюватися відкритим способом – кар’єром, з 

транспортною системою розробки, паралельним переміщенням фронту робіт. 

Розробка кар’єру екскаваторним способом з автомобільним транспортуванням 

видобутої сировини.  

Розробка розкривних порід виконуватиметься бульдозером ДЗ-171 в комплексі з 

екскаватором ЕО-4321Б (обернена лопата). 

Екскавація корисної копалини виконуватиметься наявним одноківшевим 

екскаватором ЕО-652 (драглайн) без водопониження. Навантаження корисної копалини 

проводитиметься в автомобільний транспорт. 

Технічна альтернатива 2. 

Розробка кар’єру гідромеханізованим способом за допомогою земснаряду та 

плавучого пульпопроводу із намивом пісків на берегові карти намиву та тимчасовим 

зберіганням продукції. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Реалізація планованої діяльності планується на земельній ділянці, яка 

розташована в межах території Малолюбашанської сільської ради Костопільського 

району Рівненської області, за 0.265 км на північний схід від с.Мала Любаша, 5.6 км на 

північ від м. Костопіль, 35 км на південний захід від м. Рівне, 3км на південний схід від 

Рівненського військового полігону. 
 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки родовище розвідане та має 
конкретну географічну прив’язку  

 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Вплив планованої діяльності на соціально-економічне середовище має 

позитивний характер. Зміна цільового призначення землі, забезпечить створення нових 

робочих місць, сприятиме надходженню коштів до державного та місцевого бюджетів, 

що поліпшить соціально-економічну ситуацію в регіоні, дасть тривалий, та більш 

виражений позитивний соціально-економічний вплив на розвиток регіону, а ніж 
введення сільськогосподарського виробництва на цих землях. Втрати 
сільськогосподарського виробництва зумовлені вилученням сільськогосподарських 
угідь будуть відшкодовані відповідно до вимог чинного законодавства та використані 
для фінансування робіт з покращення стану земель.  

 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Земельна ділянка займає площу 7,9984 га, розташована в межах гірничого відводу 

Північної ділянки Малолюбашанського родовища піску. В ході реалізації планової 

діяльності планується будівництво гірничих виробок кар'єра з відпрацювання родовища 

піску, яке буде здійснено відкритим способом, основна площадка будівництва являє 

собою землі сільськогосподарського призначення, які в процесі реалізації планової 

діяльності планують включити в себе кар'єр. 

Монтаж промислового майданчика для обслуговування техніки, на зазначеній 



земельній ділянці здійснено не буде. Промисловий майданчик буде розміщено на 

території ТОВ «Фасад». 

Корисна копалина родовища представлена кварцовими пісками 

дрібнозернистими світло-жовтуватого забарвлення потужністю від 6,0м  до 15,8м  при 

середній 10,5м. Ґрунтово-рослинний шар присутній на всій площі ділянки і його 

потужність коливається в межах від 0,2 до 0,4м, при середній 0,31м. До розкривних 

порід на родовищі віднесений ґрунтово-рослинний шар та некондиційні відклади 

потужністю від 0,3 до 4,0 м, при середній 2,4м.  
Балансові запаси  кварцового піску четвертинного віку місцевого значення 

Північної ділянки Малолюбашанського родовища, придатного відповідно до ДСТУ Б 

В.2.7-32-95 “Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, 

конструкцій і робіт. Технічні умови” для виготовлення штукатурних розчинів для 

опоряджувального шару оцінені ДКЗ України (протокол №1334 від 03 серпня 2007р.) в 

кількості (за категоріями, тис.м3): В+С1 – 793 (В-194;  С1-599).   

Продуктивність кар’єру з видобутку становитиме 30 тис.м3 піску в рік.  

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

діючого законодавства України: 

-дотримання норм користування надрами відповідно до вимог чинного 
законодавства; 
-дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря в тому числі 
нормативів ГДВ, нормативів гранично допустимого впливу фізичних факторів  
(безпечних рівнів виробничих шумів), нормативів вмісту забруднюючих речовин у 
відпрацьованих газах пересувних джерел; 

-попередження засмічення, забруднення поверхневих та грунтових вод; 
-дотримання поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства, в 
тому числі роздільне збирання відходів що утворюються; 

-дотримання протипожежних вимог при реалізації планованої діяльності згідно ДБН 
В.1.1-7:2016; 
-дотримання додержання нормативної та розрахункової санітарно-захисної зони; 
-дотримання здійснення санітарних норм та правил в тому числі щодо 
водопостачання (відповідність води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10) та водовідведення 
(локальні очисні споруди для господарчо-побутових стоків); 

-дотримання санітарних норм виробничого шуму відповідно до ДСН 3.3.6.037-99; 
-дотримання рівня шуму на селитебній території відповідно до вимог ДСП 173, ДБН 
В.1.1- 31:2013. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.  

 
щодо територіальної альтернативи 1 

Північна ділянка Малолюбашанського родовища піску розташована на території 

Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області. 

 

територіальної альтернативи 2 

Родовище розвідане і альтернативи його іншого розташування немає.  

 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 



щодо технічної альтернативи 1 

Розроблюється комплекс технологічних, технічних, організаційних 
рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи. Проводитемуться контрольно 

аналітичні дослідження стану атмосферного повітря. Вестиметься первинний облік  
відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам. 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 

археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно 

чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних 

ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та 
компенсаційних заходів 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.  
 

щодо територіальної альтернативи 1 

Північна ділянка Малолюбашанського родовища піску розташована на території 

Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Родовище розвідане і альтернативи його іншого розташування немає.  
 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Клімат і мікроклімат. Незначні викиди забруднюючих речовин. 
Повітряне середовище. Джерелами забруднення атмосферного повітря при проведенні 

розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт є: 

кар’єрна техніка, автотранспорт. 

Водне середовище. Відбуватиметься вплив на грунтові та поверхневі води. 

Грунт. Вплив на ґрунти здійснюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту. 
Після повного закінчення видобутку корисної копалини на родовищі створюється 
вироблений простір,  у відпрацьованому просторі кар’єру передбачається облаштування 

водойми, а виположені відкоси рекультивуватимуться під лісонасадження (посів 

багатолітніх трав та посадка дерев). 

Геологічне середовище. Порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі 

проведення  відкритих гірничих розробок.    

Рослинний і тваринний світ. Негативний вплив на рослинний світ здійснюється 
внаслідок порушення родючого шару ґрунту. Тимчасове збіднення флори та фауни. 

Ландшафт. Зміна ландшафту із природного на гірничо-промисловий з подальшою 

рекультивацією під водойму. 

Навколишнє соціальне середовище. Позитивний вплив будівництва виробничого 
об'єкту є збереження та створення нових робочих місць. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.  
 

щодо територіальної альтернативи 1 

Північна ділянка Малолюбашанського родовища піску розташована на території 

Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Родовище розвідане і альтернативи його іншого розташування немає.  
 



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”) 

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть  
мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно  
до статті 3, частини 3, пункту 2  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) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 

 
11. Планований 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 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 
№2059-VIII від 29 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 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 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 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  

       ___________рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки__ 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11  
__________________________________________________________________________________________, 

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається _  Малолюбашанською  сільською  радою                         _______________ 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

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 Департамента екології та 

природних ресурсів Рівненської обласної адміністрації 

33028, м.Рівне, вул..Толстого,20 , тел./факс (0362) 26-47-23,e-mail:info@ecorivne.gov.ua, 

контактна особа Захарчук Володимир Васильович 


