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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУРПРОМ» 

КОД ЄДРППОУ 43664718 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

01133, м. Київ, вул.. Леоніда Первомайського, буд. 7, офіс 324. 

Директор – Бондар Павло Борисович. Тел.моб +380675002555 e-mail 

pbondar4@gmail.com 

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

Планована діяльність передбачає дослідно-промислову розробку з подальшим 

видобутком бурштину відкритим способом із залученням гірничої техніки та 

обладнання на ділянках «Західна Перша» та «Західна Друга» згідно спеціальних 

дозволів №5106 від 02/11/2020 р. та №5110 від 18/12/2020 р. Загальна площа – 19,2 Га. 

На ділянках видобувні та геологорозвідувальні роботи не проводились. Ділянки значно 

пошкоджені та збіднені внаслідок незаконного видобутку бурштину. 

Технічна альтернатива 1. 

Гірничо-видобувні і збагачувальні роботи будуть виконуватись єдиним гірничо-

збагачувальним комплексом, способом відкритої розробки родовища, що складається з 

окремого відпрацювання ґрунтово-рослинного шару, порід розкриву та корисної 

копалини (бурштину) з використанням транспортної схеми із залученням 

екскаваторної, бульдозерної та колісної техніки з тимчасовим розміщенням порід 

розкриву на поверхні та подальшим розміщенням порід розкриву і хвостів збагачення у 

відпрацьованому просторі кар’єру з використанням обертового водопостачання за 

рахунок фільтраційної води, яка поступатиме в кар’єр на його розробку.  

По завершенню терміну експлуатації передбачається виконання 

природоохоронних відновлювальних робіт згідно з проектами по рекультивації та 

передача земель власнику. 

Технічна альтернатива 2. 

                                         
 



Гірничо-видобувні і збагачувальні роботи будуть виконуватись єдиним гірничо-

збагачувальним комплексом, способом відкритої розробки родовища, що складається з 

окремого відпрацювання ґрунтово-рослинного шару, порід розкриву та корисної 

копалини (бурштину) з використанням безтранспортної схеми із залученням драглайну, 

бульдозерної та колісної техніки з тимчасовим розміщенням порід розкриву на 

поверхні та подальшим розміщенням порід розкриву і хвостів збагачення у 

відпрацьованому просторі кар’єру з використанням обертового водопостачання за 

рахунок фільтраційної води, яка поступатиме в кар’єр на його розробку.  

По завершенню терміну експлуатації передбачається виконання 

природоохоронних відновлювальних робіт згідно з проектами по рекультивації та 

передача земель власнику. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Територіальна альтернатива 1. 

Рівненська область, Сарненський район, на відстані 1,3 км на південний захід від 

с. Олексіївка.  

Територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається, оскільки місце провадження планованої діяльності 

визначається спеціальним дозволом на користування надрами 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності позитивний, за рахунок 

поповнення місцевого бюджету завдяки сплаті рентних платежів за користування 

надрами, трудовій зайнятості місцевого населення на об’єкті, приваблення інвестицій в 

розвиток української бурштинової галузі. 

Границі розробки родовища в плані забезпечують додержання санітарно-захисної 

зони (СЗЗ) для кар’єрів по видобування пісків без застосування буро-підривних робіт. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Площа ділянки «Західна Перша» - 9,4 Га, «Західна Друга» 9,8 Га. 

Потужність розкривних порід змінюється від 3 до 7 метрів. Середня потужність 5 

м. Потужність продуктивної товщі змінюється від 1 до 10. Середня потужність – 5 м. 

Продуктивна товща буде розроблятись одним уступом на всю глибину. 

Прогнозний об’єм розкриву в контурах ділянок – 992 тис.м
3
, об’єм по руді – 1176 

тис.м
3
. Річна продуктивність кар’єру: по руді – 250 тис.м

3
, по розкриву – 300 тис.м

3
 . 

Строк служби кар’єру – 4 роки. Гірничі роботи будуть вестись протягом 300 робочих 

днів.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Основними екологічними обмеженнями, що мають бути враховані для розміщення 

підприємства є: 

- відсутність в межах зони безпосереднього впливу гірничих робіт крупних 

населених пунктів і територій підвищеної щільності населення; 

- відсутність в зоні впливу підприємства понаднормативного радіаційного 

впливу або понаднормативного забруднення навколишнього середовища 

речовинами, що вказані в переліку впливів або що входять з ними в одну групу 

сумації по лімітованому показнику шкідливості; 

- відсутність в зоні впливу підприємства об’єктів і територій, що відносяться до 

природно-заповідного фонду або перспективних для відведення під заповідники, 

історичних, культурних і архітектурних пам’ятників, курортів і зон відпочинку; 

- забезпечення нормативних концентрацій шкідливих речових в атмосфері та 

гідросфері кар’єру при роботі технологічного обладнання; 

- забезпечення нормативних вимог по шуму; 



- рекультивація всіх порушених земель; 

- дотримання санітарно-захисної зони; 

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів; 

- виконання правил пожежної безпеки 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

- проведення видобувних робіт в межах території, наданої спеціальним дозволом 

на користування надрами; 

- виконання особливих умов спеціального дозволу; 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

- проведення за потреби підприємства вирубок лісу лісовим господарством з 

відповідним відшкодуванням збитків підприємством; 

- зняття верхнього родючого шару ґрунту (за наявності та згідно з проектом по 

рекультивації); 

- попередження забруднювання повітря пилом, що буде утворюватись при 

завантажуванні порід, а також під час їх транспортування шляхом зрошення 

водою кар'єрних доріг та відвалів; 

- використання оборотної системи використання води; 

- створення санітарно-захисної зони навколо кар'єру шириною 100 м. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1 

щодо територіальної альтернативи 1 

Встановлення попереджувальних, захисних та огороджувальних конструкцій по 

периметру земельної ділянки 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається 

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

щодо технічної альтернативи 1 

- Атмосферне повітря – викиди пилу та забруднюючих речовин під час 

підготовчих, розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-

навантажувальних робіт, при роботі двигунів внутрішнього згоряння кар’єрної 

техніки в процесі роботи. Забруднення повітря пилом від тимчасових відвалів 

пухких порід. 

- Клімат та мікроклімат – вплив відсутній. 

- Геологічне середовище – зміна ландшафту в процесі проведення  відкритих 

гірничих виробок, вилучення корисної копалини, порушення природнього 

залягання гірських порід. 

- Водне середовище – для збагачення бурштинової руди використовуватиметься 

оборотний  цикл водозабезпечення. Кар’єрна вода використовуватиметься для 

технологічних процесів, після чого очищатиметься у відстійнику, 

фільтруватиметься у гірничу виробку. Забруднення води шкідливими 

речовинами не очікується. Значних змін у гідродинамічному режимі підземних 

вод не очікується. 

- Ґрунти – відчуження земель під кар’єр та відвальне господарство, селективне 

зняття родючого шару ґрунту та використання його для рекультивації вже 

відпрацьованих площ. 

- Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – негативний вплив внаслідок 



вилучення земель під дослідно-промислову розробку та видобуток, підвищеного 

шуму та вібрацій при роботі кар’єру (фактор тривоги тварин). В зоні дослідно-

промислової розробки та видобутку відсутні об’єкти природно-заповідного 

фонду.  

- Соціальне середовище: вплив позитивний за рахунок створення робочих місць 

на період гірничих робіт, сплата рентних платежів за користування надрами. 

- Навколишнє техногенне середовище: в районі проведення запланованих робіт 

відсутні об’єкти техногенного середовища, які можуть зазнати негативних 

впливів від планованої діяльності. Пам’ятки історії та монументального 

мистецтва відсутні. 

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічна технологічній альтернативі 1 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Порушення ландшафту, зміна його із природнього на гірничо-промисловий. В 

подальшому передбачена рекультивація території. 

Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається 

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”) 

Належить до другої категорії видів планованої діяльності які можуть мати 

значних вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з п.3 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 транскордонного впливу 

на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні. 

11. Планований 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 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 абзацом п’ятим цього пункту; 

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 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 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. 

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 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 зауваженні 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.  

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  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому  визначено допустимість 



провадження такої планованої діяльності (ч, 3 ст 11 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля») що видається Департаментом екології та природних ресурсів 

Рівненської області, виконання особливих умов спеціальних дозволів на користування 

надрами №5106 від 02/11/2020 р. та №5110 від 18/12/2020 р., що видаються Державною 

Геологічною службою Геології та надр України із дотриманням зазначених у дозволі 

спеціальних умов Міністерства екології та природних ресурсів України та інші 

дозвільні документи, які видаються органами державної влади та місцевого 

самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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 на 

адресу : 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20. Телефон .: (0362) 26-47-23, електронна 

пошта: info@ecorivne.gov.ua, контактна особа – в.о. начальника відділу з питань оцінки 

впливу на навколишнє середовище - Данчук Ольга Юріївна. 


