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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Костопільбазальтінвест», код ЄДРПОУ 36951009 

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

 
1. Інформація про суб’єкта господарювання 

ТОВ «Костопільбазальтінвест», директор Снітчук Михайло Онисимович. 

Адреса: 35000, Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Пилипа 

Орлика,2А, Україна, e-mail: spmonolit @ ukr.net, моб. тел. 0673768480. 
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планова діяльність, її характеристика. 

Розробка та видобування корисної копалини (базальти) на родовищі відкритим методом 
(кар’єр) по автотранспортній системі розробки із залученням спеціалізованої гірничої техніки 

(екскаватор, навантажувач колісний фронтальний та бульдозер) та автотранспорту і тимчасовим 

відвалоутворенням. Попереднє розпушення базальтів буде виконуватися із застосуванням 

гідромолота. 
Технічна альтернатива 1. 

Видобування базальтів із застосуванням буро-вибухових робіт для їх попереднього розпушення 

із подальшим навантаженням на автотранспорт за допомогою екскаватора. Застосування даного 
методу видобутку є менш доцільним, так як вимагає залучення додаткових матеріально-

енергетичних ресурсів, призводить до надлишкових втрат корисної копалини та додаткового 

забруднення навколишнього середовища забруднюючими речовинами. 
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Територія Південно-Західної ділянки Берестовецького родовища базальтів розташована за 300 

м на північ від с.Берестовець, Костопільського району, Рівненської області. 
Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Відсутня, планова діяльність територіально прикріплена до місця розташування покладів 

корисної копалини Південно-Західної ділянки Берестовецького родовища базальтів, виділеної як 
окремий об’єкт надрокористування. 

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності. 

Корисною копалиною Південно-Західної ділянки Берестовецького родовища є базальти, 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, реалізація планової діяльності забезпечить сировиною підприємства будівельної 

промисловості та петрургійної галузі, місцевих підприємців сировиною для виготовлення брущатки. 
Забезпечення робочих місць. 

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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Площа Південно-Західної ділянки Берестовецького родовища базальтів складає 3,73га (ширина 

по денній поверхні коливається в межах від 77 м до 200 м). 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+12

2 

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 – 5,6 
м. 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. 

Режим роботи кар’єру – круглорічний, в одну 8-ми годинну зміну, 240 днів в рік.    
Південно-Західна ділянка Берестовецького родовища підготовлена до промислової розробки на 

умовах економічного ризику та проведення детальної розвідки. Враховуючи розміри ділянки в плані, 
для забезпечення максимального видобування запасів корисної копалини, використовуватимуться 

наявні  під’їзні шляхи, які існують на теперішній час для вказаного кар’єру без додаткового 

облаштування в’їзної капітальної траншеї. Виконання видобувних робіт на ділянці забезпечується за 
рахунок розвитку існуючого положення гірничих робіт по північному борту. 

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами: 

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно законодавства 
України, включаючи земельний кодекс України, Законів України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», 

технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями. 

Згідно п.1 «Підприємства по видобуванню каміння безвибуховим способом та підприємства по 
обробці природного каміння» V класу Виробництв будівельної промисловості переліку санітарного 

класифікатора додаток 4 до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови 

населених пунктів» підприємство по видобуванню базальтів без застосування буро-вибухових робіт 
має нормативний розмір санітарно-захисної зони 100м. Розмір нормативної СЗЗ дотриманий. 

Необхідно зазначити, що в південно-західній частині площі ділянки проходить газопровід 

високого тиску ІІ категорії, охоронна зона вздовж якого складає 7 м від осі (див. Постанову 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» від 30.09.2015 р. №2494, п. 4). 

Відповідно до погодження Костопільською дільницею Сарненського відділення АТ «Рівнегаз», 

у разі перенесення газопроводу, витрати ТОВ «Костопільбазальтінвест» на демонтаж існуючого 
газопроводу і будівництво нового складають 229,6 тис. грн. 

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

Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається: 
- з території кар’єру буде знятий родючий шар грунту та за складований в окремий відвал, для 

подальшого використання  під час відновлюючи рекультиваційних робіт, із виконанням заходів щодо 

збереження його родючої здатності та попередження виникнення ерозії; 

- на території кар’єру будуть вийняті розкривні породи та за складовані в окремий відвал, для 
подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт; 

- виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих 

природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту кар’єру від підтоплення грунтовими, атмосферними 
та поверхневими водами, тощо) із урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. 

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

Клімат та мікроклімат. Вплив від реалізації планової діяльності мінімізований. 
Повітряне середовище: незначне пилення ґрунту та гірських порід під час проведення 

розкривних та видобувних виймально-навантажувальних робіт; викиди вихлопних газів під час 



роботи двигунів гірничої техніки і автотранспорту на території кар’єру; викиди під час ремонтних 

робіт (зварка та різка металу). Викиди міститимуть забруднюючі речовини: оксид заліза (ІІІ), 
марганець та його сполуки, азоту сполуки (в перерахунку на діоксин азоту), сажа, діоксин сірки 

(сірчистий ангідрид), вуглецю оксид, бенз(а)пірен, метан, пари дизельного палива, тверді 

суспендовані частинки недиференційовані за складом (пил).Викиди з проектованих джерел не будуть 
створювати зони забруднення на території кар’єру та поза його межами. 

Перевищень величини максимальних приземних концентрацій відносно нормативних вимог 

(ГДК для нас. пунктів) – не передбачається. 

Грунти та геологічне середовище: Тимчасове порушення геологічної будови (природного 
рельєфу денної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки), виїмка та переміщення ґрунтових порід в 

межах кар’єру; для усунення можливих негативних впливів на геологічне середовище та ґрунти 

передбачається виконання природоохоронних рекультиваційних робіт з відновлення порушених 
видобувними роботами земель та їх заліснення. 

Водне середовище: 

Гідрогеологічні умови родовища характеризуються припливом води за рахунок атмосферних 

опадів, який на момент погашення гірничих робіт складе 35 м3/добу при консервації кар’єру. 
Середньодобовий водоприплив при відпрацюванні запасів Південно-Західної ділянки становитимете 

533 м3/добу. 
Кар’єрні води перед скиданням їх в місцеву гідрографічну сітку обов’язково очищаються в 

спеціально споруджених ставках-відстійниках. Скид кар’єрної води проводитиметься після 

отримання відповідного дозволу.  

Забруднення чи інші негативні впливи на стан підземних та ґрунтових вод неможливе, оскільки 
під час експлуатації кар’єру будуть виконуватися заходи щодо попередження потрапляння 

забруднюючих речовин та відходів в навколишні землі. Негативного впливу на навколишнє водне 

середовище (підземні та поверхневі води) під час експлуатації кар’єру не передбачається.  

З точки зору обводнення і умов експлуатації воно розташоване на флювіогляціальній рівнині, не 
матиме взаємозв’язку з річковою мережею і зонами тектонічних порушень. Діючі водозабори 

підземних вод, пункти лікувальних і санаторних закладів, заповідники і заказники, які можуть 

потрапити в зону впливу процесів і явищ, спричинених розробкою родовища не встановлено. 
Водопостачання с. Берестовець, яке знаходиться в зоні впливу діючого кар’єру Берестовецького 

родовища базальтів – централізоване.  

Рослинний і тваринний світ: Реліктові рослини та рослини що знаходяться під охороною  
(Червона книга ) на територіях та в межах впливу кар’єру відсутні. Негативного впливу від масового 

вирубання дерев чи значних негативних порушень природних умов існування фауни не 

передбачається. 

Заповідні об’єкти: Територія ПЗФ ( вищого та нижчого рангів ) з межею кар’єру відсутні. 
Планова діяльність не зачіпає  природних заповідників, національних парків або інших об’єктів 

Заповідного фонду. 

Культурна спадщина: Вплив на культурну спадщину відсутній. 
Навколишнє соціальне середовище: Здійснення негативних впливів не передбачається. 

Експлуатація кар’єру позитивно вплине на рівень зайнятості місцевого населення  за рахунок  

економіки  і промисловості району. 

Навколишнє техногенне середовище:Негативного впливу  під час реалізації видобувної 
діяльності на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські  об’єкти, наземні  та підземні 

споруди, соціальну організацію територій, пам’ятники культури, архітектури, історії та інші 

елементи не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкту. 
9. Належність планової 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») 

Планова діяльність із видобутку корисних копалин на Південно-Західній ділянці 

Берестовецького родовища базальтів на території кар’єру площею 3,73га належить до другої 

категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із  п.2, п.3 та п.13 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 



10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому 

числі наявність значного негативного впливу на довкілля та перелік джерел держав, дозвілля 

яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зазначення джерел) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не має. 

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

до звіту з оцінки впливу на довкілля 

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

ОВД буде проведений у відповідності  із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»       

№ 2059-VIII 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, 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 планової діяльності; 

аналіз з 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 органам 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 планової 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

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

довкілля планової діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 

планової діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 
забороняється розпочинати провадження планової діяльності без оцінки впливу на довкілля та 

отримання рішення про провадження планової 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. 
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 планової 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 планової 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 планової діяльності. 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планової діяльності буде: 
отримання спеціального дозволу на користування надрами. 

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

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

необхідно надсилати до 
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