
                                                                               

(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 «КАРБОНІС» 

(код ЄДРПОУ 39322540) 
 (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: 35321 Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, 

Промислова,5. 

Контактний тел.: +38 (097) 584 29 77. 
(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 

ТзОВ «КАРБОНІС» спеціалізується на випалюванні деревного вугілля. Підприємство планує 

здійснити технічне переоснащення діючого виробництва шляхом встановлення сучасних продуктивних 

автоматизованих піролізних печей. Загальна кількість піролізних печей (установок) – 12шт. Обсяги 

планованого виробництва складають –5400 т/рік готової продукції.  

Технічна альтернатива 1 

Технічне переоснащення виробництва передбачає встановлення та використання для виробництва 

деревного вугілля 12 установок «Піч піролізна «Ретортна»». Конструкція печі і використовуване 

обладнання забезпечують: випал деревного вугілля з задекларованою продуктивністю і якістю; високу 

екологічність, надійність і безпечність в роботі; стійкість до робочої температури технологічного 

процесу; автоматизоване управління процесом випалу та контролю температурних режимів; 

автоматизоване управління процесом гасіння печі. Дотримання технологічного процесу дозволяє 

отримати 1 тону вугілля з 5,6-5,8 м3 деревини. Вихід деревного вугілля за добу складає від 400  до 2650 кг. 

Кількість циклів за добу від 2 до 4 (один цикл від 6 до 12 год.).  

  

Технічна альтернатива 2 

Використання на виробництві печей «ПБП – 5». Тривалість повного циклу 6 діб. (3 години 

завантаження деревини, 1 доба випал без газу, 1,5 доби випал з пірогазом, 2-3 доби охолодження, 5 годин 

розвантаження готової продукції). Кількість циклів у місяць – 5. Середній вихід деревного вугілля становить 

2,4 т.  Використання зазначених піролізних установок у технічній альтернативі 1 є більш продуктивними.  

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Підприємство розташоване по вул. Промислова, 5 у с. Нова Любомирка Рівненського району 

Рівненської області. Територія проммайданчика знаходиться за межами населеного пункту у виробничій 

зоні.  Віддаль до найближчої житлової забудови - 870 м, в адміністративному відношенні належить до 

Олександрійської сільської ради Рівненського району. На півдні та сході межує із землями комерційного 

призначення, на півночі – із зеленими насадженнями загального користування, на сході – із землями 

лісогосподарського призначення.  



Земельна ділянка (кадастровий номер 5624680400:03:026:0048) перебуває у приватній власності 

ТзОВ «КАРБОНІС».  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, так як підприємство є діючим, а планована 

діяльність стосується саме технічного переоснащення і не передбачає розширення виробничих площ. 
Умови розташування підприємства, зважаючи на специфіку виробничого процесу, відповідають усім 

вимогам норм та правил забудови.  
Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Виробництво якісного деревного вугілля здатне задовільнити потреби ряду промислових галузей: 

харчової, фармацевтичної, будівельної,  хімічної тощо. Внаслідок поповнення місцевих бюджетів зросте 

можливість значно покращити рівень економічного та соціального розвитку території. Реалізація 

планованої діяльності призведе до зайнятості трудового місцевого населення (близько 30 осіб). 

 

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

довжина, площа, обсяг виробництва тощо): 

Площа земельної ділянки – 4,0126 га. 

Площа забудови – 0,79 га 

Площа мощення – 2.1 га 

Площа озеленення – 1,122 га 

Потужність виробництва – 5400 т/ рік готової продукції.  

 

Обсяги ресурсів, що необхідні для провадження виробництва: 

- електроенергія – 15-28 тис. кВт/рік; 

- водоспоживання – 7,5  м3/добу; 

- деревина – 37800 м3/рік; 

- гранули паливні  для виробництва тепла в котельні – 28800 кг; 

- штат працівників – 66 осіб; 

 - максимальний обсяг утворення стічних вод – 3 м3/добу. 

 

5. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Обмеженнями планованої діяльності є: містобудівні умови та обмеження, технічні умови на 

приєднання до інженерних комунікацій, дотримання розмірів мінімальної нормативної СЗЗ, дотримання 

нормативних рівнів шумового забруднення на робочих місцях та на межі житлової забудови, дотримання 

ГДК забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря у період будівництва та експлуатації 

підприємства. Ділянка потрапляє в зону впливу планувальних обмежень: 50-метрової охоронної зони 

змішаного лісу, 2-метрової зони ліній електропередач 0,4 кВ  та 50-метрової СЗЗ залізниці. 

Розмір ЗСО водозабірної свердловини №1: І пояс – зменшено до 15 м (згідно розробленого Рівненською 

комплексною геологічною партією проекту); ІІ пояс – розрахована загальна довжина – 144 м, ширина – 106 

м; ІІІ пояс – загальна довжина за розрахунками – 898 м, загальна ширина – 852 м. 

Санітарно-захисна зона підприємства – 500 м. Категорія складності інженерно-геологічних умов 

згідно з ДБН А.2.1-1-2014 – перша (проста складність). Клас наслідків (відповідальності) – СС2. 

 

6. 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: 

- прямі інструментально-лабораторні вимірювання якісного та кількісного складу викидів 

забруднюючих речовин; 

-  інвентаризація викидів забруднюючих речовин, з метою систематизації інформації про 

розміщення джерел забруднення атмосфери на території підприємства, визначення видів і 

кількісного складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря (виконана у …р.); 

- гідрогеологічні дослідження (польові, лабораторні та камеральні роботи)  

- розробка Проекту зони санітарної охорони з обґрунтуванням зменшення розмірів першого поясу 

водозабірної свердловини №1 у с. Нова Любомирка, вул. Промислова,5, Рівненського району (ТОВ 

«КАРБОНІС»); 

- інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні  та гідрогеологічні роботи;  

Підготовка території перед експлуатацією виробничих потужностей: 

- вертикальне планування майданчика; 

- благоустрій; 

- впорядкування та озеленення в межах проведення робіт; 

- влаштування покриттів, площадок, проїздів і тротуарів; 

- будівництво нових під’їзних доріг та відновлення існуючих. 

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

Щодо технічної альтернативи 1 

1) Клімат та мікроклімати – незначне підвищення температурних показників, що не матиме 

суттєвого впливу та не призведе до зміни фактичних умов території; 



2) Повітряне середовище – викиди в результаті роботи виробничого обладнання (згідно 

інвентаризації викидів забруднюючих речовин, на території підприємства знаходиться 23 джерела 

утворення забруднюючих речовин, серед них: димові труби піролізних печей, димові труби котельні 

(твердопаливні котли), вентиляційні труби сортувального, фасувального цеху та лабораторії; 

зварювальний інвентор та напівавтомат «Патон», димова труба дизель-генератора (аварійне джерело 

струму)). Викиди від пересувних джерел – вантажний автотранспорт. Акустичне забруднення внаслідок 

роботи вентиляційного та іншого технологічного обладнання. 

3) Водне середовище – вплив полягає в експлуатації водозабірної свердловини №1 для 

задоволення господарсько-побутових потреб підприємства та водовідведенні. Джерелом водопостачання є 

існуюча свердловина №1. Запроектовано локальні очисні споруди з приймальним колодязем та з подальшим 

вивозом асенізаторними машинами на спеціально відведені місця. Потужність очисних споруд для 

адмінбудівлі – 5 м3/добу, для виробничо-складських будівель – 25 м3/добу. 

4) Ґрунтове середовище – прямого впливу у процесі виробництва не передбачається. До 

опосередкованих впливів можна віднести тимчасове зберігання побутових та виробничих відходів на 

спеціально облаштованих сміттєзбірних майданчиках.  

5) Флора та фауна – опосередкований вплив на умови існування флори та фауни що зумовлено 

в загальному виробничим процесом. Обєкти природно-заповідного фонду та курортні зони в районі  

проммайданчика відсутні. 
8. 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 9 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і 

паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на добу: з оброблення деревини (хімічне 

перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з 

використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням), належить до другої категорії 

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

довкілля. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 



12. 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. 

 

13. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  

 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

 

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації  
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

14. 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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