
(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

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» 
ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

код СДРПОУ - 35708362 .
Директор - Стовба Микола Степанович

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду 
зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи - 
підприємця)
інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкта господарювання
КП «Міськводоканал» Дубровицької міської ради
Юр. адреса: 34100 Рівненська обл, Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 7 
Код ЄДРПОУ 35708362 Тел:+380679543647
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - 
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планова діяльність, її характеристика.
Видобування питних підземних вод Дубровицького водозабору (свердловини №№ 1е, 2е, Зе, 4, 5) 
для забезпечення господарсько-питного водопостачання м, Дубровиця.

Технічна альтернатива 1
Розвідування нового родовища питних підземних вод та буріння нових свердловин, для 

збільшення обсягу видобутку питних підземних вод, та прокладання трубопроводів до місця 
планованої діяльності.
Варіант роглядається як Альтернативний за умови:

> збільшення обсягів видобування вод,
> заміна технологічного обладнання (по потужності)
> прокладання нового водогону
> збільшення кількості свердловин
> додаткові фінансові затрати

Технічна альтернатива 2.
Не розглядалася оскільки водозабір існуючий.



3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Дубровицьке родовище знаходиться на лівобережжі р. Горинь у південній, південно-західній 
частинах міста, між Дубровицею та с. Берестя Дубровицького району Рівненської області.

територіальна альтернатива 1.
територіальна альтернатива 2
Територіально розглядалися земельні ділянки біля м. Дубровиця за умови реалізації технічної 
альтернативи № 1.

4.Соціально-економічний  вилив планованої діяльності
Метою видобування питних підземних вод є водопостачання для забезпечення 

господарсько-питного водопостачання м. Дубровиця, та супутніх споживачів. Користування 
надрами забезпечує додаткові надходження в місцевий бюджет, задовольнить потреби абонентів в 
питній воді, забезпечить більш позитивне ставлення інвесторів при виборі місця вкладення 
інвестицій, допоможе забезпечити робочими місцями працездатне населення.

5.3агальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
Дубровицьке родовище знаходиться на лівобережжі р. Горинь у південній, південно-західній 
частинах міста, між Дубровицею та с. Берестя Дубровицького району Рівненської області.
Площа Дубровицького водозабору 6,74 га. Питні підземні води водозабору експлуатуються КП 
«Міськводоканал» для водо забезпечення м. Дубровиця.
Водозабір складається з п’яти свердловин №№ 1е, 2е, Зе, 4 та 5 пробурених на верхньокрейдовий 
водоносний комплекс та поліський водоносний горизонт середньо-верхнього рифею. Глибини 
свердловин 1 е, 2е, Зе, по 90 метрів а свердловини 4,5 - по 100 метрів, підземні води поліського 
горизонту циркулюють у дрібнозернистих тріщинуватих пісковиках, в яких зустрічаються лінзи і 
прошарки аргілітів та алевролітів, не витримані як в плані так і в розрізі.
Статичні рівні у свердловинах №№ 1е, 2е, Зе, складають 2,3-2,5 метрів в резервних свердловинах 
№ 4,5 - 6,5 метри. Дебіти свердловин змінюються від 10,5 м'Угод (св. №3е) до 79 мУгод (св. № 2е, 
та 1 е) при знижені рівнів на 9,0-14,0 м відповідно. За хімічним складом води гідрокарбонатні 
кальцієві з мінералізацією 0,16-0,21 г/дм3. Експлуатаційні запаси підземних вод Дубровицького 
родовища у кількості 8,0 тис мЗ/добу розвідані та оцінені Львівського геологічною експедицією 
УІ971 році (протокол УкрТКЗ № 3285 від 07.12.1971р.). На теперішній час КП «Міськводоканал» 
видобуток здійснює на підставі дозволу на спец водокористування за № 192/рв/49д-18 який видано 
26.09.2018р. на термін до 26.09.2021р. Ліміт використання підземних вод не більше 1417,9 
м3/добу. Дозвіл на користування надрами № 2395 від 21.02.2001 року.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
> дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;
> дотримання умов Дозволу спеціального водокористування:
> рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - виснаження чи деградація сформованих в 

даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств в результаті планової 
діяльності не очікується:

> зелені насадження не зноситимуться;
> об’єкти ПЗФ на даній території відсутні;
> навколишнє соціальне середовище (населення) - проектована діяльність не змінить 

сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення, 
позитивно вплине на створення робочих місць;

> по загальним санітарним нормам - санітарні розриви при забудові територій;
> по акустичному впливу - допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 1 :
> дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;
> дотримання умов Дозволу спеціального водокористування;



> рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - виснаження чи деградація сформованих в
даній_ місцевості рослинних та фауністичних співтовариств__ в результаті планової
діяльності не очікується:

> зелені насадження не зноситимуться;
> об’єкти Г13Ф на даній території відсутні;
> навколишнє соціальне середовище (населення) - проектована діяльність не змінить 

сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення, 
позитивно вплине на створення робочих місць;

> по загальним санітарним нормам - санітарні розриви при забудові територій;
> по акустичному впливу - допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2 
Відсутні за відсутністю технічної альтернативи.

щодо територіальної альтернативи 1
> дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів 3CQ;
> рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - виснаження чи деградація сформованих в

даній місцевості_ рослинних та фауністичних співтовариств в результаті планової
діяльності не очікується:

> зелені насадження не зноситимуться;
> об’єкти ГІЗФ на даній території відсутні;
> навколишнє соціальне середовище (населення) - проектована діяльність не змінить 

сформовану інфраструктуру соціального середовища та- умови проживання населення, 
позитивно вплине на створення робочих місць;

> по загальним санітарним нормам - санітарні розриви при забудові територій;

щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні щодо планової діяльності та територіальної альтернативи № 1.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Проектні рішення в період експлуатації родовища будуть забезпечувати раціональне використання 
надр, буде передбачено заходи по охороні праці, відновлюючі, захисні заходи, компенсаційні 
заходи. Проведення гідрогеологічного моніторингу за рівнем води, водовідбором, контролем 
якості підземних вод, Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою 
інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних горизонтів.

щодо технічної альтернативи 1
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності 

щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
> навколишнє соціальне середовище (населення) - діяльність не змінить сформовану 

інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення, зростання 
відрахувань у місцеві бюджети, робочі місця;

> навколишнє техногенне середовище - відсутній. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не 
викликатиме жодних обмежень у їх діяльності;

> на повітряне середовище - відсутній;
> на клімат та мікроклімат - відсутній.;
> на рослинний та тваринний світ - відсутній;
> на грунт - відсутній;
> на водне середовище - впливу від відбору підземних вод в межах затверджених запасів на 

водне середовище не відбувається.



щодо технічної альтернативи 1
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 2 
Аналогічні щодо планованої діяльності.

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”)
Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. З Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” ч.ІЗ (господарську діяльність, що призводить до скидання 
забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір 
підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу).

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 негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Плановий 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 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 і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”.

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 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 попереднім абзацом;

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 обгрунтовує 
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 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.

«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 ЗО 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 зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний 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 та 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
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде отримання (продовження) Спеціального дозволу на користування надрами.
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається -Державною службою геології та надр України,
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації,


