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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 

 

Комунальне підприємство «Рокитневодоканал» 

(код ЄДРПОУ 24176488) 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДОПОУ або прізвище, ім’я та по по батькові  

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’єкт господарювання 

Адреса юридичної особи: вул. Горького, 34, смт. Рокитне, Рокитнівський район, Рівненська область. 

 Контактний тел.: +38 (050) 4353279. 
(місце знаходження юридичної особи або  місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону) 

 

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

Планована діяльність, її характеристика 

Водозабір КП «Рокитневодоканал» використовує підземні води ділянки Південна Рокитнівсього 

родовища для централізованого водопостачання смт. Рокитне. Водовидобуток провадиться із двох 

експлуатаційних свердловин – №4 та №57/16/698, що розташовані на південній околиці селища (свердловина 

№4) та на території підприємства КП «Рокитневодоканал» (свердловина №57/16/698). Площі земельних 

ділянок, що належать підприємству та на яких розташовані свердловини, відповідно складають 2,1275 га і 

0,1355 га.  

Діючі свердловини №4 та №57/16/698 були пробурені у 2002 та 2016 рр. відповідно. Глибина буріння: 

58 м для свердловини №4, 80 м – для свердловини № 57/16/698. Свердловини пробурені на нижньо-

протерозойський водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід. 

Водокористування для питних та санітарно-гігієнічних потреб, виробничих потреб та передачі 

води для населення, вторинним користувачам, скиду зворотних вод відбувається на підставі Дозволу на 

спеціальне водокористування № 64/РВ/49д-17 від 10.11.2017 р. , яким було встановлено ліміти забору води із 

підземних джерел обсягом 655,645 м3/добу (221,036 тис. м3/рік). 

 

Технічна альтернатива 1 

 На даному етапі, в якості технічної альтернативи розглядається можливість встановлення 

насосного устаткування іноземного виробництва марки DAВ моделей S4E, S4F з блоками пуску та захисту 

Control Box (захищає насос від перегрузок), яка забезпечує високу ефективність видобування підземних 

питних вод при менших експлуатаційних затратах. Впровадження даної альтернативи технічного 

обладнання розглядається на перспективу по відпрацюванню терміну експлуатації наявного діючого 

насосного устаткування. 

Технічна альтернатива 2 

На етапі проектування водозабору КП «Рокитневодоканал» розглядалась альтернатива здійснення 

водопостачання смт. Рокитне за рахунок поверхневих вод, що було визнано недоцільним через відсутність 

джерел поверхневих вод з необхідними для питного водопостачання якісними та кількісними параметрами 

у безпосередній близькості до водоспоживача, а також у зв’язку із вразливістю та потенційною загрозою 

поверхневих джерел до техногенного забруднення. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 



Свердловина № 57/16/698 розташована по вул. Горького, 34, смт. Рокитне; свердловина №4 

розташована по вул. Поліська, 8а, с. Масевичі , Рокитнівського району Рівненської області. 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Територіальна альтернатива на даному етапі не розглядається, так як свердловини є діючими та 

забезпечують надійну роботу водозабору. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Основним цільовим призначенням видобування підземних вод ділянки Південна Рокитнівського 

родовища зі свердловин №4 та №57/16/698 є забезпечення води для питних та санітарно-гігієнічних, 

виробничих потреб населення, установ та підприємств, що знаходяться в смт. Рокитне.  

Серед позитивних соціально-економічних впливів видобутку та використання видобутих підземних 

вод відзначаються: безперебійне водопостачання населення та промислових об’єктів смт. Рокитне 

безпечною для життя та здоров’я водою, якість якої відповідає усім чинними нормам та вимогам 

екологічного та санітарно-гігієнічного законодавства. 

 

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

довжина, площа, обсяг виробництва тощо): 

Згідно встановленних лімітів, обсяги використання води із підземних джерел для водозабору КП 

«Рокитневодоканал» є наступними: 

 - усього на власні потреби  – 16, 863 м3/добу (6,155тис. м3/рік); 

- на питні і санітарно-гігієнічні потреби – 0, 888 м3/добу (0,324 тис. м3/ рік); 

- на виробничі потреби – 15, 975 м3/добу (5,831 тис. м3/рік). 

 

Технічні характеристики свердловини №4: 

- глибина – 58 м; 

- потужність цільового водоносного горизонту – 52 м; 

- діаметр свердловини: 269 мм на глибині 0- 25 м, та 151 мм – на глибині 25-58 м; 

- динамічний рівень – 15 м; 

- статичний рівень – 4 м; 

- дебіт – 15 м3/год. 

 

Характеристики свердловини №57/16/698: 

- глибина – 80,0 м; 

- потужність цільового водоносного горизонту – 76 м; 

- діаметр свердловини: 295 мм на глибині 0-4,9 м, та 152 мм – на глибині 4,9-80,0 м; 

 - динамічний рівень – 35 м; 

- статичний рівень – 1,1 м; 

- дебіт – 30 м3/год. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

У процесі провадження водовидобувної діяльності передбачається дотримання положень 

нормативно-правових актів: 

- вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України щодо обов’язків 

водокористувачів; 

- умов скидів зворотних вод, згідно встановленого гранично допустимого скиду (ГДС); 

-  вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, щодо якості води при її застосуванні для питних потреб; 

-  суворого санітарного режиму І поясу зони санітарної охорони джерел водопостачання; 

- санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих 

комунікацій; 

- вимог ст. 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та ст. 19, 23 Кодексу 

України про надра. 

 

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

Основний об’єм еколого-інженерної підготовки до початку провадження планованих робіт було 

проведено на попередніх етапах, сюди належать: 

1) пошуково-розвідувальні роботи, що проводились Львівською геологічною експедицією 

тресту «Київгеологія» у 1969-1971 рр.; 

2) дослідна відкачка води для визначення гідродинамічних параметрів свердловин, що 

здійснювалась у 2002 р. для свердловини №4 та у 2016 р.  –  для свердловини №57/16/698; 

3) підрахунок балансових експлуатаційних запасів (1971 р.); 

4) санітарно-мікробіологічні дослідження (востаннє – січень 2019 р.); 

5) фізико-хімічні аналізи (востаннє – січень-лютий 2019 р. ДУ «Рівненським обласним 

лабораторним центром Держсанепідслужби України»); 

6) режимні спостереження за статичним, динамічним рівнями та обсягами водовідбору; 



7) геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів підземних вод; 

8) техніко-економічна оцінка; 

9) визначення меж поясів зони санітарної охорони, їх винесення в натуру та облаштування 

згідно вимог чинного законодавства; 

10) впровадження системи реагентного знезалізнення води; 

11) ремонт свердловин (ТОВ «Рівнегеологорозвідка» у 2002 р.). 

 

Розвідувальні гідрогеологічні роботи передбачали: 

-збір та аналіз фондових матеріалів; 

-санітарно-гідрогеологічне обстеження ділянки; 

-гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод; 

- дослідно-експлуатаційну відкачку; 

- дослідно-промислову розробку; 

-геофізичні роботи; 

-лабораторні роботи; 

-камеральні роботи. 

Дослідження якості зразків питних вод із резервуарів КП «Рокитневодоконал» та свердловин на 

безпечність за мікробіологічними показниками виконано Рокитнівським районним лабораторним 

відділенням СМВ ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України». Фізико-хімічні показники 

підземних вод ділянки Південна Рокитнівсього родовища визначався ДУ «Рівненський обласний 

лабораторний центр держсанепідемслужби України». 

Основним заходом захисту під час провадження планованої діяльності є дотримання меж зони 

санітарної охорони. Відтак, для гідрогеологічної свердловини №4 розміри поясів ЗСО складають:  

І пояс – радіус 15 м;  

ІІ пояс має радіуси 344 м та 287м, загальну довжину 631  м та ширину – 560 м;  

ІІІ пояс  має загальну довжину – 4492 м та ширину – 3962 м. 

Для гідрогеологічної свердловини №57/16/698 розміри поясів ЗСО становлять:  

І пояс – радіус 15 м;  

ІІ пояс має радіуси 268 м та 201 м,  загальну довжину – 469 м  та ширину – 422 м;  

ІІІ пояс  має радіуси 3438 м та 1054 м, загальну довжину – 3745 м  та ширину – 2640 м. 

 

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

Щодо технічної альтернативи 1 

Оскільки свердловини №4 та №57/16/698 є пробуреними та перебувають в експлуатації, то вплив на 

навколишнє середовище у процесі провадження водовидобувної діяльності є мінімальним. 

Характеристики впливів наведені нижче: 

1) Повітряне середовище – вплив відсутній. 

2) Водне середовище – вплив полягає у водовидобутку в обсягах, що не перевищують встановлені 

ліміти – 655,645 м3/добу (221,036 тис. м3/рік). При роботі водозабору виключається зниження 

рівня підземних вод до граничних меж, виключається забруднення підземних вод.  

3) Ґрунтове середовище – прямий вплив у процесі видобутку відсутній. 

4) Флора та фауна – негативний вплив відсутній. 

5) Соціальне та техногенне середовище – негативні впливи відсутні, позитивні впливи полягають 

у забезпеченні населення та промисловості питною водою та забезпеченні робочих місць. 
 

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 Ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Планована діяльність, відповідно до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (видобування корисних копалин, крім корисних копалин 

місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм 

земельних ділянок з відповідним цільовим використанням), належить до другої категорії видів діяльності 

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

Відповідно до Ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII 

дослідження проводяться в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо провадження планованої 

діяльності. 

 



12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливість 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: 

1) Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

2) Проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

3) 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; 

4) Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 

результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 

5) Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про впровадження планованої 

діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку із 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 включення до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 

розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля. На 

стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів і не 

більше 35 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 

та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 

 

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 зауваження 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. 

Уразі 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 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  

 

Надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування питних підземних вод 

ділянки Південна Рокитнівського зі свердловин № 57/16/698 (вул. Горького, 34, смт. Рокитне, Рокитнівський 

район Рівненська область) та №4 (вул. Поліська, 8а, с. Масевичі , Рокитнівський район, Рівненської області). 

 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

 

що видається Державною службою геології та надр України.  
(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  

Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації,  33028, м. Рівне, 

вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа: Захарчук В.В. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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