
Додаток 2  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 
____________________________________ 
(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 «Фомальгаут – Полімін»_______ 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

________________________код ЄДРПОУ 31481925__________________________________ 
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’єкта господарювання.  

______03680,  Україна, м. Київ, вул. Пшенична, 2а; тел./факс: (044) 490-35-85 ______ 
(місцезнаходження 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. 
Планова діяльність ТзОВ «Фомальгаут – Полімін» на Семидубському – 2 родовищі 

вапняків передбачає видобування вапняку кар’єрним способом  для влаштування та 
ремонту дорожнього покриття та в інших напрямках будівельної галузі. 

Корисною копалиною родовища являються малоцінні ракушняково-оолітові 
вапняки нижньосарматського під’ярусу неогена. 

Верхній ярус - представлений порушеними вивітрюванням черепашечно-
оолітовими вапняками від сірого до темно-бурого кольору. Потужність шару 1,2-3,5 м; 

Середній ярус - представлений черепашечно-оолітовими вапняками світло-сірого 
кольору. Потужність шару - 8,8-14,7 м; 

Нижній ярус - складено оолітово-черепашечними вапняками. Потужність шару - 
0,7-1,5 м.  

                                         
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



 
 Технічна альтернатива 1. 

Транспортна система розробки з застосуванням автомобільного транспорту і з 
розміщенням розкривних порід у внутрішніх відвалах. Посування фронту видобувних та 
розкривних порід – паралельне. Родовище розроблятиметься чотирма уступами: одним 
розкривним і трьома видобувними уступами. Розробка родючого шару грунту – 
бульдозером. Розробку основних розкривних порід (суглинки) проводиться 
одноковшевим гідравлічним екскаватором. Розробка корисної копалини проводиться 
трьома уступами з наступною реалізацією маломіцних вапняків на місці видобування, 
навантаження гірничої маси в автотранспорт споживачів виконується гідравлічним 
екскаватором. 

Технічна альтернатива 2. 
Транспортна система розробки з паралельним просуванням фронту робіт та 

зовнішнім відволоутворенням, яка передбачає попереднє вибухове розпушення корисної 
копалини – маломіцних вапняків. Проведення буро-вибухових робіт з залученням  
підрядної організації, що має спеціальні дозволи на проведення зазначених робіт, та 
спеціальне обладнання. Розпушення маломіцних вапняків виконується за допомогою 
буро-вибухових робіт методом вертикальних свердловинних зарядів. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Семидубське-2 родовище вапняків розташовано в Дубенському районі Рівненської 

області, за 2 км на північний схід від с. Семидуби. Відстань до районного центру м. 
Дубно - 6 км, до найближчої залізничної станції Мирогоща – 8 км. До виробничої бази в 
с. Пустоіванне – 40 км. 

Експлуатацію родовища ТОВ “Фомальгаут-Полімін” здійснює згідно спеціального 
дозволу на користування надрами № 6005 від 10.12.2014 р.  Термін дії спеціального 
дозволу – 20 (двадцять) років. Площа  спеціального дозволу –  6,7 га. 

Рішенням Рівненської обласної ради від 11 вересня 2015 року № 1589, 
підприємству виданий акт про надання гірничого відводу за № 84. Термін чинності акту 
гірничого відводу відповідає терміну дії спеціального дозволу – 20 років. Площа  
гірничого відводу – 8,3 га. 

ТОВ “Фомальгаут-Полімін” має оформлений земельний відвід в межах якого 
проводяться гірничі роботи (договір оренди від 20.12.16р. площею 2,5 га на термін дії 
спеціального дозволу (до 10.12.2034 року)). 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
У зв’язку з тим, що підприємство діюче і проводить видобувні роботи у 

відповідності до погодженого робочого проекту розробки і рекультивації та в межах 
гірничого відводу і спеціального дозволу територіальна альтернатива 2 не розглядалась. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Наслідки впливу на соціальне середовище мають позитивний характер. Найбільш 

важливим соціально-економічним фактором є можливість поповненя місцевого 
бюджету, а саме плата за користування надрами, орендна плата за землю та інші 
надходження до бюджетів різних рівнів, зайнятість місцевого населення, поліпшення 
соціально-економічної ситуації в районі.  

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Кар’єрне поле представляє собою видовжений з південного сходу на північний 
захід багатокутник з максимальною довжиною 520 м і максимальною шириною – 190 
м. Периметр гірничої виробки – 1,24 км. 



Площа гірничого відводу (по верхній бровці розкривного уступу) становить –     
8,3 га. 

Запаси  отримані  згідно  Спеціального  дозволу № 6005 складають 856,3 тис.м3     
маломіцних вапняків. 

 Крім того на родовищі наявні 172,7 тис. м3  розкривних  порід. До  складу  
розкривних   порід  входить  152,7 тис. м3 суглинків  і   20,0 тис.м3 -  ГРШ. 

Проектна потужність Семидубського-2 родовища вапняків, згідно програми 
робіт, становить 20,0 тис. м3 вапняків на рік. 
 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

- дотримуватись нормативів екологічної безпеки; 
- викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватись за наявності дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних 

умовах для об’єкту повинні бути розроблені згідно РД 52.04.52-85 «Методические 
указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных  метеорологических 
условиях»; 

- гідропилоподавлення  впровадити відповідно норм «Справочника по борьбе  с 
пылью в горнодобывающей промышленности». М., Недра,1982г., технологічного 
регламенту, дозволу на спецводокористування; 

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами; 
- питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до «Гігієнічні 

вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10); 
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів 

відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». ДСН 
3.3.6.037-99. 
щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.  
щодо територіальної альтернативи 1 

Родовище існуюче і має географічну прив’язку.  
Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядалась 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

- дотримання технології, передбаченої проектом розробки родовища; 
- підтримка виробленого простору та контроль за його станом; 
- захист земельних ресурсів та грунтів від забруднення нафтопродуктами при 

роботі машин та механізмів, заправка та ремонт обладнання тільки в спеціально 
відведеному місці; 

- виконання заходів щодо запобігання та зменшення пилоутворення під час 
видобутку, транспортуванні та переробці корисних копалин; 

- виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від 
несприятливих природних явищ ( зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від 
підтоплення грунтовими водами тощо) із урахуванням інженерно-геологічних 
вишукувань; 

- гірничо-технічна рекультивація порушених земель після видобутку корисних 
копалин. 
щодо технічної альтернативи 2 

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіанту 1 
впровадження діяльності.  



 
щодо територіальної альтернативи 1 

Територіальні альтернати відсутні, оскільки планова діяльність обумовлена 
розташуванням родовища. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядалась. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 

Можливі впливи планованої діяльності з експлуатації родовища на довкілля 
включають:  

Клімат і мікроклімат: вплив не передбачається, виділення парникових газів, 
вологи, тепла незначне.  

Повітряне середовище: Джерелами забруднення атмосферного повітря є: 
переміщення розкривних робіт бульдозером, розробка та навантаження гірничої маси 
екскаватором, викиди при роботі двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту та 
будівельної техніки. 

Геологічне середовище. Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне 
середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна місцевого ландшафту в 
процесі проведення відкритих гірничих виробок. Негативні явища, як зсуви, яри, карсти 
і провалля відсутні і не прогнозуються. 

Земельні ресурси. Після закінчення експлуатації кар’єру передбачається 
рекультивація порушених земель. 

Шумове забруднення.  Шумове забруднення пов’язане з роботою кар’єрних 
машин. 

На виробництві прийняті до використання машини, механізми і обладнання 
шумові характеристики яких не перевищують допустимих рівнів. 

При виконанні робіт з видобування корисної копалини не будуть 
використовуватися прилади чи технології з джерелами іонізуючого випромінювання. 

Водне середовище. При  розробці родовища вплив на грунтові води здійснюватися 
не буде, оскільки кар’єр розташований вище рівня грунтових вод. Атмосферні опади, 
потрапляючи в кар’єр природнім шляхом випаровуються або дренуються в підтиляючі 
породи, які залягають нижче підрахунку запасів. Перехоплення та відведення вод, що 
випадають на поверхню буде здійснюватися системою водовідвідних канав та валів, 
споруджених вждовж бортів кар’єру.  

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного 
фонду – В районі розташування родовища відсутні зони рекреації і об’єкти природно-
заповідного фонду.  

Навколишнє соціальне середовище – Важливим соціально-економічним фактором 
є поповнення місцевого бюджету ( у т.ч. сплата рентної плати за користування надрами) 
та поліпшення соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузей 
будівництва, забезпеченості занятості населення.  

Навколишнє техногенне середовище – негативного впливу на цивільно-житлові 
та промислові об’єкти, надземні і підземні споруди, а також на соціальну організацію 
території (включаючи об’єкти зон рекреації та культурні ландшафти) не передбачається.  
щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні варіанту 1  
щодо територіальної альтернативи 1 

Територіальні альтернати відсутні, оскільки планова діяльність обумовлена 
розташуванням родовища  
щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядалась. 



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”) 

Діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати незначний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункту 3 
частини 3 статті 3  Закону України «Про оцінку 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) 

Відсутні підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля. 
 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля 
№2059-8 від 29 травня2017р.  

 
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. 

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 виконання вимог припису від 01.04.2019р. №607-14/06 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  
_Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської державної 
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 ОДА: 33028, м. Рівне, 
вул. Льва Толстого, 20, тел./факс. (0362) 26-47-23, email: info@ecorivne.gov.ua, контактна 
особа – Захарчук Віктор Васильович. 
 
 
 
 
 
 


