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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГ-БРУК» (код ЄДРПОУ 

41081924) інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.  
Адреса:35604, Рівненська область, м. Дубно, вул. М. Грушевського, 160, кв.18, 

моб. тел. (063) 853-63-26. 
Планова діяльність буде здійснюватися на території Радивилівського району 

Рівненської області, на відстані 2 км на північний захід від с. Срібне, в 8 км на 
північний схід від м. Радивилів. 

 
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 
Планова діяльність, її характеристика.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГ-БРУК» планує видобувати 

пісок (сировина піщано-гравійна – корисна копалина місцевого значення) з ділянки 
Срібнівська Бараннівського родовища в якості сировини придатної для виробництва 
щільних силікатних бетонів, силікатних каменів, цегли, для дорожнього будівництва. 

Технічна альтернатива 1. 
Геолого-гідрогеологічні умови ділянки Срібнівська Бараннівського родовища 

пісків, фізико-механічні властивості та прийнята потужність кар’єру сприятливі для 
видобутку корисної копалини відкритим способом – кар’єром з транспортною 
системою розробки, паралельним переміщенням фронту робіт. 

Зняття родючого шару грунту буде здійснюватися бульдозером з подальшим 
формуванням його у бурти. 

Пісок розроблятиметься за допомогою екскаватора з навантаженням в 
автосамоскиди та транспортуванням до складу готової продукції чи безпосередньо 
споживачам. 

Родючий шар грунту буде використаний для рекультивації земель порушених 
гірничими роботами. 

Технічна альтернатива 2. 
Технічною альтернативою також передбачено застосування транспортної 

системи розробки з паралельним просуванням фронту робіт. 



Грунтово-рослинний шар середньою товщиною 0,4 м буде знятий бульдозером 
та зберігатиметься у складі.  

Пісок розроблятиметься за допомогою бульдозера (пониження уступу піску), а 
навантаження його в автосамоскиди буде здійснюватися фронтальним 
навантажувачем, транспортування автосамоскидами до складу готової продукції чи 
безпосередньо споживачам. 

 
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Планова діяльність буде здійснюватися на території Радивилівського району 

Рівненської області, на відстані 2 км на північний захід від с. Срібне, в 8 км на 
північний схід від м. Радивилів на заліснених землях. 

Балансові запаси пісків Баранівського родовища, придатних для виробництва 
малих стінових блоків з пористого бетону щільністю 600-700 кг/м3, затверджені Укр. 
ТКЗ  (протокол від 29.03.1990 № 4891) в кількості 1171 тис. м3, в тому числі : 

- ділянки Срібнівська в кількості 1080 тис. м3; 
- поклад 3 – 24,5 тис.м3; 
- поклад 4 – 66,4 тис. м3. 
В зв’язку з невеликими запасами пісків на інших ділянках (покладах), розгляд 

місця провадження планової діяльності за територіальними альтернативами 
проводити недоцільно. 

 
4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.  
При здійсненні планової діяльності передбачається створення робочих місць для 

населення, яке проживає в межах даного адміністративного району, сплатою податків 
в місцеві бюджети, покращення економічної ситуації регіону. Границі розробки 
родовища в плані забезпечують додержання санітарно - захисної зони (СЗЗ) для 
кар’єрів по видобуванню будівельного піску. 

 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).  
Загальна площа ділянки Срібнівська Баранівського родовища становить 21,65 га. 
Потужність відвантаження товарного піску становить 50 тис.м3/рік.  
 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1. 
Екологічні обмеження: 
- дотримування дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел; 
- гідропилоподалення  впровадити відповідно норм «Справочника по борьбе  с 

пылью в горнодобывающей промышленности». М., Недра,1982г., технологічного 
регламенту, дозволу на спецводокористування. 

При дотриманні проекту розробки родовища та нормативів екобезпеки, вплив на 
навколишнє середовище мінімальний і екологічних обмежень не потребує. 

Санітарно-епідеміологічні обмеження: 
- 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»; 

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів 
відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

щодо технічної альтернативи 2  
- аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
- дотримання розмірів СЗЗ; 
- вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування. 
щодо територіальної альтернативи 2 
- не розглядається. 
 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами.  
щодо технічної альтернативи 1 
- виготовлення проектної документації; 
- розміщення тимчасових приміщень, необхідних для ведення робіт; 
- доставка на об’єкт необхідних механізмів, сировинних ресурсів; 
- проведення гірничо-капітальних робіт; 
- дотримання технології, що передбачена проектом розробки родовища щоб 

уникнути небезпечних екологічних процесів; 
- проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру.  
щодо технічної альтернативи 2 
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо технічної  альтернативи 2 

аналогічна технічній альтернативі 1.. 
щодо територіальної альтернативи 1 
- польове обстеження ділянки родовища; 
- топографо-геодезичні вишукування; 
- винос в натуру і закріплення на місцевості параметрів ділянки Срібнівська.  
щодо територіальної альтернативи 2 
- не розглядається. 
 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 
- атмосферне повітря – технологічне обладнання, кар’єрна техніка та 

автотранспорт; 
- грунти – утворення відходів та подальше поводження з ними; 
- рослинний і тваринний світ – опосередковуй вплив – присутність людей та 

обладнання на технологічних майданчиках; 
- клімат і мікроклімат – відсутній;  
- вплив на техногенне середовище – відсутній. 
щодо технічної альтернативи 2 
аналогічно технічної альтернативи 1  
щодо територіальної альтернативи 1 
- соціальне середовище. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 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 ”)  

Планова діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати незначний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля      
(пункт 2,3 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)  

Транскордонний впливу на довкілля відсутній  
 
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 з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-УІІІ від 23.05.2017р. 

 
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 
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 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 Спеціальний дозвіл на користування надрами ділянки Срібнівська 
Бараннівського родовища пісків, що видається Державною службою геології та надр 
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 ОДА: 33028, м. Рівне, 
вул. Льва Толстого, 20, тел./факс. (0362) 62-03-64, тел. (0362) 26-47-23, email: 
info@ecorivne.gov.ua, контактна особа – Захарчук Володимир Васильович. 

 

 

 


