
                                                                               

(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 

 

ВСП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця»  

(код ЄДРПОУ 41149437) 
 (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: 03680, м. Київ, вул. Є. Гедройця, 5. 

Адреса поштова: 33013, м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, 9. 

 

Адреса провадження діяльності: 34503, м. Сарни, вул. Соборна, 76. 

 Контактний тел.: +38 (0362) 42 22 10, +38 (0362) 42 33 33. 

E-mail: vodch3.teh@railway.lviv.ua. 
(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  

Виробничий структурний підрозділ «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії 

«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства 

«Українська залізниця» провадить видобування прісних підземних вод для господарсько-питного та 

виробничо-технічного водопостачання населення, підприємств та залізничної станції м. Сарни. 

 Водозабір, що складається з 5-ти свердловин (№№1-5), використовує підземні питні води ділянки 

Залізнична Сарненського родовища. Свердловина №1 не експлуатується та є резервною. Свердловини 

споруджені на верхньокрейдяний та поліський водоносні горизонти, їх буріння відбувалось у різні роки:  у 

1952 році пробурено свердловину №1, у 1954 р. - №2, у 1997 р. - №3, у 1975 р. - №4, у 1996 р.  №5. 

Експлуатаційні запаси даного водозабору затверджені у кількості 2,5 тис. м3/добу по категорії А 

(протокол № 3384 від 07.09.1972р.), а фактичний водовідбір у 2019р. склав 1503,6 м3/добу. Видобуток 

здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами №3933 від 30.06.2006 р. 

Земельні ділянки, на яких розташовані свердловини, надані у постійне користування суб’єкту 

планованої діяльності. 

Технічна альтернатива 1 

Водопостачання здійснюється за схемою: вода з артезіанських свердловин подається на станцію 

знезалізнення та проходить послідовно через змішувач, фільтри, бактерицидну установку і далі поступає у 

водонапірну башту і до споживача. Запас очищеної води акумулюється в резервуарах чистої води. 

Конструкція свердловин №№1-5 є однотипною: свердловини обсаджені на глибину до 30 м трубами 

діаметром 324 мм; від гирла до забою свердловини закріплені трубами діаметром 273 мм з перфорацією в 

інтервалах 30-45мм, 50-75 мм; встановлено насоси марки CALPEDA 8SDS70/4 (свердловини №№2,4) та 

CALPEDA 8SDS100/4 (свердловини №№3,5), що завантажені на глибину 33-36м; встановлено лічильники 

ЛЛТ-150 (св. №№2,4) та MZ-150 (св.№№3,5). 

Свердловини працюють в автоматичному режимі по 12 год/добу. 

 На перспективу розглядається можливість впровадження автоматизованої системи управління, 

яка забезпечить:  



- управління насосними агрегатами артезіанських свердловин у автоматичному (на основі даних про рівень 

води у водонапірній башті) та автоматизованому (за командою оператора) режимах; 

- захист насосних агрегатів від виходу з ладу шляхом контролю технологічних параметрів та 

автоматичного відключення у позаштатних ситуаціях; 

- контроль тиску у системі та сигналізацію про порушення у роботі, зв’язані з виходом значення тиску за 

припустимі межі – контроль та виявлення поривів в мережі водопостачання. 

 

Технічна альтернатива 2 

 На етапі проєктування водозабору  ВСП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» 

філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» 

розглядалась альтернатива господарсько-питного та виробничо-технічного водопостачання населення, 

підприємств та залізничної станції м. Сарни 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 

Ділянка Залізнична Сарненського родовища прісних підземних вод розташована в Сарненському 

районі Рівненської області: під час розвідки її розділено на два участки – Доротицький - на 1,5 км на схід від 

м. Сарни та Сарненський - в напрямку 2,5 км на південь  від міста. Сарненський залізничний водозабір 

складається із 5-ти артезіанських свердловин, що розташовані за адресами: 

- свердловина № 1 розташована по вул. Соборна, 24 Б, м. Сарни, Рівненська область – вона 

є резервною, не перебуває в експлуатації; 

- свердловина № 2 розташована по вул. Соборна, 76, м. Сарни, Рівненська область; 

- свердловина № 3 розташована по вул. Соснова 1 А (околиця м. Сарни); 

- свердловина № 4 розташована по вул. Котляревського, 51 Б (околиця м. Сарни); 

- свердловина № 5 розташована по вул. Соснова, 1 А, м. Сарни, Рівненська область. 

Джерела водопостачання знаходяться в межах водогосподарської ділянки М5.1.4.149 – р. Случ від 

гирла р.Корчик до гирла (суббасейн річки Прип’ять). 

 

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 

Водовидобуток на ділянці Залізнична Сарненського родовища провадиться з метою забезпечення 

водою залізничних та приватних підприємств, державних установ та населення м. Сарни, а, відтак, 

планована діяльність відіграє важливу роль для нормального функціонування та життєдіяльності 

(добробуту) відповідно.  

До соціально-економічних впливів планованої діяльності належать: 

- задоволення потреб у воді для питних та санітарно-гігієнічних, виробничих потреб 

населення, установ та підприємств, що знаходяться в м. Сарни; 

- безперебійне водопостачання населення та промислових об’єктів м. Сарни 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): 

Обсяги використання основних ресурсів при провадженні водовидобувної діяльності ВСП 

«Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» (згідно дозволу на спецводокористування № 

2/РВ/49д-20 від 03.01.2020 року); 

- видобуток з артезіанських свердловин 2024,2 тис. м3/рік; 

- обсяги води, що передається споживачам – 1234,76 тис. м3/рік;  

- обсяги води, що використовуються на власні потреби розраховано відповідно до Поточних 

індивідуальних розрахунків питної води (ІТНВПВ) затверджених Рішенням Рівненської обласної ради № 

1203 від 7 грудня 2018 року (для питних і санітарно-гігієнічних та виробничих потреб) і становлять – 222,66 

тис.м3/рік;  

в тому числі:  

1. питні та санітарно-гігієнічні - 7,37 тис. м3/рік; 

2.виробничі – 215,29 тис. м3/рік; 

в тому числі:  

-на виробництво питної води: - 143,52 тис. м3/рік; 

-на транспортування і постачання питної вод:- 68,8  тис. м3/рік; 



-на утримання зон санітарної охорони (полив) - 2,97 тис. м3/рік; 

Скид стічних вод у каналізаційні мережі КП «Екосервіс» в межах міста Сарни згідно договору № 

60/19/УЗ/ЦБМЕС-19432/Ю від 12 серпня 2019 року; 

- обсяги втрат в системах водопостачання – 566,78 тис.м3/рік; 

 

- використання деззасобу для промивання мереж та резервуарів: гіпохлорид натрію – 1629 кг/рік або 

«Жавель-Клейд» - 122,8 кг/рік. 

 

Технічні характеристики свердловини №1: 

- глибина – 75,0 м; 

- статичний рівень – 7,5 м; 

- динамічний рівень – 19,15 м; 

-продуктивність свердловини при зниженні рівня на 10,5 м – 63 м3/год; 

- дебіт 75 м3/год (1800 м3/добу). 

 

Технічні характеристики свердловини №2: 

- глибина – 75,0 м; 

- статичний рівень – 7,0  м; 

- динамічний рівень – 20,0 м; 

-продуктивність свердловини при зниженні рівня на 12,0 м – 63 м3/год; 

- дебіт 63 м3/год (1512 м3/добу). 

 

Технічні характеристики свердловини №3: 

- глибина – 60,0 м; 

- статичний рівень – 4,0  м; 

- динамічний рівень – 16,0 м; 

-продуктивність свердловини при зниженні рівня на 14,0 м – 40 м3/год; 

- дебіт 40 м3/год (960 м3/добу). 

 

Технічні характеристики свердловини №4: 

- глибина – 120,0 м; 

- статичний рівень – 15,5  м; 

- динамічний рівень – 19,5  м; 

-продуктивність свердловини при зниженні рівня на 15,5  м – 63 м3/год; 

- дебіт 63 м3/год (1512 м3/добу). 

 

Технічні характеристики свердловини №5: 

- глибина – 120,0 м; 

- статичний рівень – 2,0  м; 

- динамічний рівень – 17,0  м; 

-продуктивність свердловини при зниженні рівня на 15,0  м – 40 м3/год; 

- дебіт 40 м3/год (960 м3/добу). 

 

Фактичні загальні обсяги видобутих підзмених питних вод на ділянці Залізнична Сарненського 

родовища впродовж періоду 2010-2019 рр. коливались в межах 548,8-579,9 тис. м3/рік. 

 

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; 

-  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 експлуатаційних водозабірних споруд та водонесучих 

комунікацій; 

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

України про надра; 

- угоди про умови користування надрами №3933 від 30.06.2020 р. 

 

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) детальна розвідка Сарненського родовища, що виконана Львівською ГРЕ в 1971-72 рр.; 



2) санітарно-мікробіологічне та хімічне дослідження зразків води (востаннє – 2 березня 2020 

р. Львівським відокремленим підрозділом ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорту МОЗ 

України»); 

3) токсикологічні дослідження зразків води (востаннє – 18 грудня 2019 року Львівським 

відокремленим підрозділом ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорту МОЗ України», 

протокол №1088/41); 

4) дослідження радіаційної безпеки зразків води (востаннє – 12 грудня 2019 року Львівським 

відокремленим підрозділом ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорту МОЗ України», 

протокол №325/1190); 

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

6) геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів підземних вод; 

7) техніко-економічна оцінка; 

8) визначення розмірів поясів зони санітарної охорони, їх винесення в натуру та облаштування 

згідно вимог чинного законодавства; 

9) розробка проєкту водопровідних очисних споруд, що забезпечать належну якість питної 

води; 

10) модернізація пункту водопостачання, а саме:  

- свердловина №2 – заміна  артезіанського насосу марки ЕЦВ 10-63-110  на погружний 

свердловинний насос марки CALPEDA 8SDS70/4;  

- свердловина №4 – заміна  артезіанського насосу марки ЕЦВ 10-63-110  на погружний 

свердловинний насос марки CALPEDA 8SDS70/4;  

- станція ІІ-го підйому – заміна насосів марки К-100-65-200 на насоси  марки CALPEDA 

NM65/20 A/A; 

- станція обороту промивної води – заміна насосів марки К-65-50-160 та ВКС-4/28 на насоси  

марки CALPEDA NM 40/16 A/С та CALPEDA А 65-150 AСС відповідно; 

- будівля над  артсвердловиною №5 – встановлення шафи керування насосом Hydro Control-

VLT-1-43+.   

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

санітарної охорони. Розміри поясів зони санітарної охорони визначені наступними: 

1) І пояс: 

- радіус 30 м навколо свердловин №№1,2,4;  

- для свердловини №3 – пояс являє собою квадрат зі стороною – 60 м; 

- для свердловини №6 – багатокутник зі сторонами 56м, 64м, 42м та 62 м згідно з планом 

землекористування дистанції водопостачання; 

2) ІІ пояс: 

- свердловина №1 – довжина – 248м, ширина – 222 м; 

- свердловина №2 – довжина – 225 м, ширина – 266 м; 

- свердловина №3 – довжина 238 м, ширина 186 м; 

- свердловина №4 – довжина – 195 м, ширина – 72 м; 

- свердловина №5 – довжина – 248 м, ширина 224 м; 

3) ІІІ пояс: 

- для свердловин №№1,2,4 – довжина – 3480 м, ширина – 814 м; 

- для свердловин №№3,5 – довжина 4368 м, ширина – 594 м.  

 

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

Щодо технічної альтернативи 1 

 Оскільки свердловини №№1-5 є пробуреними та перебувають в експлуатації (окрім свердловини №1, 

що є резервною), 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 – 3769,7 м3/добу (1248,5 тис. м3/рік). При роботі водозабору виключається: зниження 

рівня підземних вод до граничних меж, забруднення підземних вод. Конструкції свердловин забезпечують 

стабільну роботу водозабору, забезпечує надійну ізоляцію цільового водоносного горизонту від поверхневих 

вод, чим запобігає забрудненню 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, підприємств та залізничної станції м.Сарни питною водою та 

забезпеченні робочих місць. 

Згідно висновків Української територіальної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві 

геології Української ССР (Протокол засідання комісії №3383 від 29.09.1972 р.), експлуатація ділянки 

Залізнична Сарненського родовища не буде мати негативного впливу на довкілля, що підтверджено досвідом 

його багаторічної експлуатації. 



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, 13 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, 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. 

 Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 

громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що 

зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення 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 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. 

  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200824.html


 14. Рішення про провадження планованої діяльності 

 Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  

 

Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля для виконання припису №269-14/06 від 19.02.2020 

Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної 

служби геології та надр України, спеціального дозволу на користування надрами та інших документів 

дозвільного характеру, передбачених законодавством України. 

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

 

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, 

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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