
                                                                               

(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 

 

Орендне підприємство санаторій «Червона калина» 

(код ЄДРПОУ 21082717) 
 (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: 35318, с. Жобрин , вул. Лісова,1, Рівненський район, Рівненська область. 

 Контактний тел.: +38(0362)618480. 
(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 

ОП санаторій «Червона калина» здійснює розробку Жобринського родовища мінеральних вод, 

шляхом видобування мінеральних лікувально-столових вод та бромних хлоридних натрієвих розсолів для 

забезпечення потреб санаторію (використання у лікувальних цілях) та часткової передачі ТзОВ 

«Водограй». 

 Видобування відбувається на підставі спеціального дозволу на користування надрами, виданий 

Державною службою геології та надр України.та дозволу на спеціальне водокористування видане 

Державним агентством водних ресурсів України. Ділянка розташування водозаборів знаходиться на 

території  ОП санаторію «Червона калина». 

 Метою видобування хлоридних натрієвих розсолів з експлуатаційної свердловини 2ре є лікування 

ряду захворювань систем організму людини. Процедури лікування розсолами на території санаторію 

передбачають зовнішнє їх застосування у вигляді ванн. 

 Мінеральні лікувально-столові води, що видобуваються із свердловини 3г, використовується для 

внутрішнього споживання пацієнтами санаторію та передаються ТзОВ «Водограй» для промислового 

розливу мінеральної лікувально-столової води «Червона калина». 

 

Технічна альтернатива 1 

Видобування мінеральних вод з експлуатаційної свердловини 2ре відбувається за допомогою 

встановленого насоса марки ЕЦВ 5-6.5-180, який завантажений на глибину 180 м. Режим роботи 

свердловини – 2-3 години на день із середньодобовим водовідбором – 1,99-3,96 м3, в залежності від кількості 

лікувальних процедур (ванни), що здійснюються на території санаторію.  

Для видобутку мінеральних лікувально-столових вод зі свердловини 3г, встановлено насос марки 

Sprut 100QJD-2. Режим роботи свердловини передбачає середньодобовий водовідбір обсягом від 2,67 м3 до 

5,45 м3. 

 

Технічна альтернатива 2 

Технічна альтернатива не розглядалась, у зв’язку із тим, що свердловини 2ре та 3г є діючими, а їх 

робота та технологічне обладнання для видобутку забезпечують раціональне, ефективне, економічно 

вигідне та екологічно безпечне  провадження діяльності. 

 

 

 



 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Водовидобуток провадиться із експлуатаційних свердловин 2ре та 3г, що належать до ділянки  

Жобринського родовища мінеральних природних  вод, яка розташована у південно-західній частині 

Рівненської області на землях Жобринської сільської ради, на лівобережжі річки Путилівка (2,5 км на захід 

від с. Жобрин). 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Територіальна альтернатива не розглядається, у зв’язку із тим, що свердловини є діючими та 

перебувають в експлуатації. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

 Основними позитивними соціально-економічним ефектами від провадження діяльності є: 

можливість покращувати рівень здоров’я населення, використовувати природні та безпечні 

засоби для лікування значного переліку захворювань організму людини, підвищувати рівень 

рекреаційної привабливості району та області, покращувати економічну ситуацію району та 

забезпечувати надходження до місцевого бюджету. 
 

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

площа, обсяг виробництва тощо): 

Техніко-економічні показники діяльності, що провадиться: 

1) глибина свердловин – 750 м (свердловина 3г) та 1225 м (свердловина 2ре); 

2) затверджені експлуатаційні запаси – 222 м3/добу за категорією А (свердловина 2ре) та 22 

м3/добу за категорією С1 (свердловина 3г); 

3) фактичні обсяги водовідбору для свердловини 2ре складають 1,99-3,96 м3/доба, для свердловини 

3г – 2,67-5,45 м3/доба. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Дотримання вимог ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування», умов спеціального водокористування та норм чинного законодавства щодо 

встановлення зон санітарної охорони підземних джерел водопостачання.  

Дотримання нормативного розміру зони санітарної охорони відповідно СанПіН 2640-82 

«Положення про порядок проектування та експлуатації ЗСО джерел водопостачання і водопроводів 

господарсько-питного призначення». 

 

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

Усі об’єми робіт з еколого-інженерної підготовки, що необхідні для провадження діяльності, було 

проведено на попередніх етапах. Таким чином, було виконано: 

-збір та аналіз фондових матеріалів; 

-санітарно-гідрогеологічне обстеження ділянки; 

-гідрогеологічні спостереження за режимом підземних вод; 

- дослідно-експлуатаційну відкачку; 

- дослідно-промислову розробку; 

-геофізичні роботи; 

-лабораторні роботи (макроко- та мікрокомпонентний аналіз, спектральний аналіз сухого 

залишку); 

-камеральні роботи. 

 

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

Щодо технічної альтернативи 1 

Впливи на компоненти навколишнього середовища від провадження планованої діяльності мають 

наступний характер: 

1) Клімат та мікроклімат – вплив не здійснюється. 

2) Повітряне середовище – вплив відсутній. Ймовірність впливу виникає під час проведення 

ремонтних робіт за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, 

однак він матиме короткочасний характер. 

3) Водне середовище – основний вплив полягає у видобутку  мінеральних вод та розсолів обсягами 

1,99-3,96 м3/добу  та 2,67-5,45 м3\добу відповідно. Такі обсяги є значно меншими від 

затверджених добових експлуатаційних запасів, а видобування відбувається на підставі 

отриманих спецдозволів. Скидання стічних вод у водні об’єкти немає. Потенційних джерел 

забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. 

4) Ґрунтове середовище – прямий вплив у процесі видобутку відсутній. Короткочасні впливи 

ймовірні за необхідності проведення ремонтних робіт на свердловинах. 



5) Флора та фауна – негативний вплив відсутній. 

6) Соціальне та техногенне середовище – негативні впливи відсутні. 
 

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 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (видобування корисних копалин, крім корисних копалин 

місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм 

земельних ділянок з відповідним цільовим використанням), 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. 

 

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. 



 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  

Виконання вимог припису за №1277 - 14/06 від 08.11.2018 Центрального міжрегіонального відділу 

Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України   
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

 

що видається Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації  
(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.: +38(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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