
                                                                               

(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 «ЕКОТОРФ»  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДОПОУ або прізвище, ім’я та по по батькові  

(код ЄДРПОУ 38610660) 

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: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, будинок 82А. Тел.: (0362) 460-919. Факс: 

(0362) 460-905. 

Планована діяльність буде здійснюватись на території Ділянки 1 родовища торфу Пісково в 1,5 км 

на схід від с. Пісків в Костопільському районі Рівненської області. 

(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 

Промисловий видобуток торфу (торф низинного типу, болотного підтипу, трав’яної групи 

загальнодержавного значення) на Ділянці 1 родовища Пісково в Костопільському районі Рівненської області. 

Тривалість сезону видобутку торфу  – 134 дні на рік.  

 

Технічна альтернатива 1 

Видобування торфу планується екскаваторним (ковшовим) способом із використанням на 

родовищі техніки типу екскаватора «Atlas 1304LC», бульдозера ДТ-75, колісного трактора виробництва 

Білорус-920 з причепом ПТС-4. З місця видобутку торф транспортується на переробку. Згідно техніко-

економічних розрахунків, річна продуктивність гірничовидобувного підприємства складатиме 15 тис. т 

торфу. 

 

Технічна альтернатива 2 

Не розглядалась. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Планована діяльність буде здійснюватись на території Ділянки 1 родовища торфу Пісково, що 

знаходиться в 1,5 км на схід від с. Пісків та на відстані 2,5 км на захід від с. Мирне в Костопільському районі 

Рівненської області, (Західно-Поліська торфо-болотна область). Територія родовища належить до 

Пісківської сільської ради (Пісківська об’єднана територіальна громада). 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Не розглядалась. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків у 

місцевий бюджет, покращенням економічної ситуації регіону.  



 

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

площа, обсяг виробництва тощо) 

Площа Ділянки 1 торфородовища  орієнтовно складає 80 га. 

 Промислові запаси корисних копалин – 233,7 тис. т. 

Експлуатаційні запаси корисних копалин – 201,4 тис. т. 

Границя мінімальної промислової потужності (глибини) торфового покладу – 0,7 м. 

Початкова потужність видобування торфу –5,0 тис. т торфу. 

Проектна виробнича потужність видобутку – 15,0 тис. т торфу. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

В межах впливу планованої діяльності на території торфового родовища Пісково природно-

заповідні об’єкти відсутні. До екологічних та інших обмежень належать: дотримання екологічних, 

санітарно-гігієнічних, протипожежних і територіальних обмежень згідно діючих нормативних 

документів; дотримання нормативів ГДВ, ГДК та вимог Водного кодексу України; дотримання нормативів 

шумового навантаження; захист земель від ерозії, підтоплення, заболочування, переосушення, ущільнення, 

забруднення відходами виробництва; відновлення порушених гірничими роботами земель, їх рекультивація; 

виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр. 

 

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

Щодо технічної альтернативи 1 

Родовище торфу Пісково розробляється з 1953 року. На теперішній час розробка не здійснюється.  

Проте в період червень 2000 р. – грудень 2014 р. на ділянці площею 107,5 га, складовою якої є Ділянка 1, 

виконані будівельно-монтажні роботи з підготовки ділянки надрокористування до промислового видобутку 

торфу. 

Запаси торфу родовища Пісково були затверджені протоколом НТР тресту «Киевгеология» №1020 

від 31.05.1968 р. Відповідно до Технічного та цільового завдань ТОВ «Екоторф», станом на 01.01.2017 р., ДКЗ 

виконаний підрахунок запасів торфу в контурах виділеної ділянки. 

Еколого-інженерна підготовка полягає у технологічному осушенні ділянки видобутку за допомогою 

існуючої та діючої мережі картових каналів, відведенні до природного водотоку. 

Проведено:  

-геолого-економічне обґрунтування виділення Ділянки 1 для першочергової розробки торфу 

родовища Пісково; 

-топогеодезичні роботи (топографічна зйомка території родовища, прокладання магістралей 

торфового родовища і водоприймачів, ходів планово-висотного обгрунтування, поперечників мережі 

зондування); 

-геологорозвідувальні роботи (визначено глибину, пенькуватість торфового покладу, границі 

виклинювання, лабораторні дослідження проб торфу, виконано гідротехнічні та гідрогеологічні 

вишукування); 

- техніко-економічні розрахунки. 

 

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

Щодо технічної альтернативи 1 

Основний вплив при розробці родовища буде здійснюватись на атмосферне, водне та геологічне 

середовище. Виконання видобувних робіт на родовищі супроводжується порушенням стану земельних 

ресурсів та надр, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин (від неорганізованих та пересувних 

джерел) та водовідведенням.  

Джерелами можливого впливу на довкілля в результаті реалізації планованої діяльності є: 

 атмосферне повітря – технологічне обладнання виробничого процесу, кар’єрна техніка та 

автотранспорт; 

 водне середовище –  технологічне обладнання виробничого процесу, кар’єрна техніка та 

автотранспорт; 

 ґрунти – кар’єрна техніка та автотранспорт, утворення відходів, та подальше 

поводження з ними; 

 рослинний і тваринний світ – опосередкований вплив, що обумовлюється роботою 

обладнання на технологічних майданчиках; 

 вплив на клімат та мікроклімат – незначний; 

 вплив на техногенне середовище – відсутній. 

 

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 

 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з 

ОВД у відповідності зі Ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. 

Проведення моніторингу стану довкілля в зоні діяльності даного об’єкту (забруднення 

атмосферного повітря, шум, забруднення ґрунтів, тощо) у відповідності ст.6 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. Контроль за викидами і забрудненням атмосфери 

передбачається виконувати на договірних засадах із акредитованою, спеціалізованою організацією, яка має 

право на проведення даних робіт. 

 

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  



надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування торфу Ділянки 1 

родовища торфу Пісково, що знаходиться в 1,5 км на схід від с. Пісків в Костопільському районі 

Рівненської області, 

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

що видається 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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