
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 «Магма-меморіал», код  ЄДРПОУ – 

41249109, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 

довкілля. 
1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Місцезнаходження юридичної особи: 35041, Рівненська обл., Костопільський район, 

село Садки, вул. Шевченка, будинок 1а 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника – Шлеюк Надія Михайлівна. 

Номер телефону - +38 (067) 966-18-09 

Електронна адреса – 9661809@ukr.net      
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 

  Кисорицьке родовище знаходиться на території Кисорицької сільської ради 

Рокитнівського району. 

 Родовище габро детально розвідане в 1982-92р.р. для забезпечення сировиною 

колгоспу ім. 40-річчя Жовтня (с.Кисоричі) для виготовлення облицювальних плит та щебеню 

з відходів. 

 Кисорицьке родовище складається з двох окремих ділянок -        ділянки №1 та 

ділянки №3. 

Ділянка №3 Кисорицького родовища габро розроблялася ТОВ «Діабаз» (спеціальний 

дозвіл за № 2683 від 03.06.2002 р.).  

В зв’язку з припиненням робіт, передбачених спецдозволом, більше як на два роки з 

10.01.2011 року дія спеціального дозволу анульована і     ділянка №3 не розробляється. 

Залишок запасів ділянки №3 станом на 01.01.2013 року (за даними ДНВП «Геоінформ 

України») склав 2230,055 тис.м3, зокрема: за категорією В - 653,31 тис. м3, за категорією С1 - 

1576,745 тис м3.  

В північній частині ділянки №3 в межах кар’єру, де виконана дослідно-промислова 

розробка,  виділена ділянка державної власності для видобувної промисловості площею 

близько 8,0 га.  

Однак вільна площа в контурах підрахунку запасів 1,5 га, де потужність корисної 

копалини складає 25,85 м цілком достатня для промислової розробки північної частини 

ділянки №3 на протязі десятків років. 

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

tel:+380679661809
mailto:9661809@ukr.net
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Якісні показники долеритів ділянки №3 Кисорицького родовища відповідають 

вимогам ДСТУ Б EN 1467:2007 «Будівельні матеріали. Камінь природний. Блоки 

необроблені. Вимоги»  та ДСТУ Б В.2.7-59-97 «Блоки із природного каменю для 

виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови».  

Підраховані запаси корисної копалини в північній частині ділянки №3 забезпечать 

сировиною ТОВ «Магма меморіал», предметом діяльності якого є розробка  родовищ 

природного каменю, придатного для виробництва   облицювальних виробів безвибуховим 

способом.  
 Технічна альтернатива 1. 

Відсутня 
 Технічна альтернатива 2. 

Відсутня 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності 

Ділянка №3 Кисорицького родовища розташована за 5,0 км на захід від    с. Кисоричі.  

Географічні координати північної частини ділянки №3 родовища: 

- ПнШ      511125   511126     511120     511120 

- СхД       271116    271123     271128     271120 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Альтернатива відсутня 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності, перш за все,  

полягає у забезпеченні населення та будівельних організацій бутом та блоками з каменю 

(габро).  

         При здійсненні діяльності передбачається створення робочих місць для населення, яке 

проживає в межах даного адміністративного району, сплатою податків в місцеві бюджети (в 

т.ч. сплата рентних платежів), допомога органам місцевого самоврядування в ремонті доріг, 

мостів, очищенні русел річок, потічків і т.п. 

         Границі розробки родовища в плані забезпечують додержання санітарно- 

захисної зони (СЗЗ) для кар’єрів по видобуванню будівельного каменю без 

застосування буро-вибухових робіт. 

Розробка північної частини ділянки №3 Кисорицького родовища в контурі кар’єру є 

рентабельним виробництвом, з терміном окупності капітальних вкладень – 4,0 роки. 

Суми податків та відрахувань у цільові фонди: 

- плата за оренду земельної ділянки – 38,4 тис. грн./рік; 

- плата за користування надрами (блочна продукція та гірнича маса) – 525,2 тис. грн..         

Середньорічні відрахування на рекультивацію земель та ліквідацію підприємства 

складатимуть 24,2 тис. грн. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, 

довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Корисною копалиною на Північній частині ділянки № 3 Кисорицького родовища є 

долерити кам’янського комплексу нижньопротерозойського віку, що дайкою залягають 

серед вміщуючих гранітів осницького комплексу нижньопротерозойського віку.  

Долерити від темно-сірого до чорного кольору дрібно-середньозернисті, місцями 

тріщинуваті, за своїми властивостями придатні для виробництва блокової продукції. 

 Потужність корисної копалини змінюється в межах від 24,8 до 26,9 м (середня 25,9 

м). 

В північній частині ділянки №3, в межах проектного кар’єру  повністю знятий 

грунтово-рослинний шар та частково піщана товща. Залишкова середня потужність пісків 

складає 2,3м. Крім цього в південній частині площі проектного кар’єру заскладовані 2 

відвали  пухких порід середньою висотою 2м і 5м. Частина відвалів, що розміщені на площі 

підрахунку запасів підлягає переміщенню. 



3 

Порода має темно-сіре забарвлення, піщаниста, слабогумусована   (2,6%).  

Агрогідрологічні властивості ґрунту низькі, так як він утримує лише 1,24 - 1,4 % вологи . За 

механічним складом, виходячи з материнської породи - пісків, ґрунт піщанисто-

легкосуглинистий, дерново-слабопідзолистий,  не відноситься до особливо цінних 

продуктивних земель.  

До пухких  розкривних порід в північній частині ділянки №3 родовища віднесений  

пісок  тонко-дрібнозернистий, глинистий. Потужність його змінюється від 2,5 м до 4,0 при 

середній  2,9 м. 

Необхідна площа земельного відводу по об’єктах будівництва становить 3,2 га, в т.ч.: 

- кар’єр з в’їзною  траншеєю – 1,74 га; 

- проммайданчик кар’єру – 0,7 га; 

- прикар’єрна площа – 0,4 га; 

- площа під складування відходів від видобутку блоків – 0,36 га. 

 Чисельність робітників і цехового персоналу визначена відповідно до нормативної 

чисельності по обслуговуванню прийнятого обладнання і цехового персоналу на відкритих 

гірничих роботах і становить 32 чоловіки.  

Облаштування західної ніші включає наступні операції:  

- буріння вертикальної свердловини діаметром 89 мм на висоту моноліту (3,0 м) 

буровою установкою «SLIM DRILLER SD-76» в крайній точці моноліту;  

- буріння двох горизонтальних свердловин в постілі моноліту діаметром 89 мм на 

ширину моноліту (6,0 м) буровою установкою «SLIM DRILLER SD-76» в крайніх точках 

моноліту з розрахунком, щоб вони збились з раніше пробуреною вертикальною 

свердловиною; 

- заведення алмазного канату в суміжні вертикальну і  горизонтальну свердловини; 

- утворення (різання) вертикальної щілини (щільового врубу) перпендикулярно 

фронту робіт, що обмежує довжину моноліту по фронту – 6,0 м, за допомогою установки 

алмазно-канатного пиляння «GRAN FIL SUPER»; 

- утворення постільного врубу шляхом різання щілини установкою алмазно-канатного 

пиляння «GRAN FIL SUPER»; 

- утворення вертикальної стрічки шпурів діаметром 40 мм при відстані між центрами 

шпурів 15 см на довжину моноліту по лінії наміченого відколу буровою установкою «Кворрі 

Командо-120»; 

- безпосереднє відокремлення моноліту від масиву здійснюється за допомогою 

клинців, що розміщуються в пробурених шпурах; 

- відокремлений від масиву моноліт  завалюється на підошву кар’єру на м’яку постіль 

із щебеню для наступного розділення. Для завалювання монолітів і відтягування їх від вибою 

використовується бульдозер ДЗ-117 на базі трактора Т – 170;  

- розділення моноліту на менші частки і отримання товарних блоків здійснюється 

методом «трикутників»   шляхом буріння стрічки шпурів буровою установкою «Кворрі 

Командо-120» і наступного використання гідроклинів або металевих клинців. 

Засобами кар’єрного транспорту здійснюється перевезення блоків із кар’єру на склад 

готової продукції, пухких розкривних порід для відсипки під’їзних доріг та планування 

проммайданчиків  Відходи каменедобування складуються у відвали для подальшої реалізації 

як гірська маса сторонній організації. 

Середньорічний об’єм відходів від добування блоків складає 7453 м3 і буде 

реалізовуватись сторонній організації як гірнича маса. 

 Видобувні запаси корисної копалини (долериту ) в межах промислового кар’єру,  - 

275,8 тис.м3 

 Річна потужність кар’єру по корисній копалині -10453 м3  в т.ч.: 

 - по блоках – 3000 м3; 

 - по пухкому розкриву – 1672 м3; 

 - по гірничій масі для сторонніх організацій 21,912 тис. тонн; 
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 Термін забезпеченості підприємства запасами  - 26,5 років. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 щодо технічної альтернативи 1 

 Відсутні 
 щодо технічної альтернативи 2 

 Відсутні 
 щодо територіальної альтернативи 1 

 Відсутні 
 щодо територіальної альтернативи 2 

 Відсутні 

Згідно класифікації щодо буріння  корисна копалина відноситься до гірських порід Х 

категорії. 

Границі розробки північної частини ділянки №3 родовища в плані забезпечують 

додержання 500-метрової санітарно-захисної зони для кар’єрів по видобуванню природного 

каменю. Відповідно  до додатку№4 «Державних санітарних правил планування забудови 

населених пунктів, що затверджені наказом МОЗ України від 19.06.96р за №173 кар’єр 

північної частини ділянки №3 Кисоричського родовища відноситься до ІІ класу. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

 В північній частині ділянки № 3 відсутні: 

 - зсуви; 

 - яри; 

 - заторфованість; 

 - осідальність; 

 - карстові прояви; 

 - грязьовий вулканізм; 

 - заболоченість; 

 - зоні тектонічних розломів 

При видобуванні корисної копалини будуть вжиті заходи по недопущенню забудови 

території гірничого відводу спорудами, що не входять в комплекс підприємства,  

раціональне використання розкривних порід і відходів основного виробництва, правильне і 

доцільне їх розміщення на місцевості.  

Обводнення кар’єру відбувається за рахунок підземних вод і атмосферних опадів. 

Загальний приплив води в кар’єр на момент погашення гірничих робіт складає 46,4 м3/добу. 

Для відкачки води з кар’єру буде використовуватись  нанос 1 В 20/5м  продуктивністю 16 

м3/год. Водозбірник  у кар’єрі споруджується в самому низькому місті і дно  кар’єру буде 

мати похил в сторону водозбірника. Для очищення кар’єрних вод  в безпосередній 

близькості від кар’єру  предбачається будівництво ставка-відстійника із двох секцій: ємність 

частини для скиду 50 м3, а для відстоювання 150,0 м3, загальна  200 м3.  

Кар’єрні води, після їх очистки,  будуть використовуватись для технічних потреб,  а 

залишки скидатись по меліоративній мережі в  р. Льва. 

Відпрацьований кар’єр буде рекультивований під водоймище - 1,74 га, а площа 

розміщення промислового майданчику під посадку лісонасаджень.  

Земельний відвід навколо кар’єру -  0,4 га, площі проммайданчиків – 0,7 га,  площа 

під складування відходів від видобутку блоків – 0,36 га (разом складає 1,46 га – підлягають 

технічній та біологічній рекультиваціям   

Рекультивація буде виконана за рахунок коштів гірничодобувного підприємства.  
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

8.1Атмосферне повітря 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у процесах: 

8.1.1 - роботи двигунів внутрішнього згорання автотранспорту та механізмів 

8.1.2 – роботи дизель-генераторної установки 

8.1.3 – розробки та подальшого поводження із розкривними породами 
8.2 Поверхневі води 

8.2.1 Скид очищеної кар’єрної води до меліоративного каналу. 
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8.2.2 Господарсько-побутові стоки.  

Передбачається очищення господарсько-побутових стоків на очисних спорудах типу 

«Біотал» з подальшим відведення очищених стоків до меліоративного каналу 
 8.3 Ґрунт 

 8.3.1 Поводження з твердими побутовими відходами. 

 8.3.2 Можливість забруднення ґрунтів нафтопродуктами. 
8.4 Шумове забруднення 

8.4.1 Шумове забруднення від роботи технологічного устаткування, машин та 

механізмів. 
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 планової діяльності згідно п. 3, 

ч. 3, ст. 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) 

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 буде виконаний відповідно до ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» № 2059-VІІІ 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 
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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.  

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»)  

Спецдозвіл на користування надрами 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 облдержадміністрації. 
(найменування уповноваженого органу, 

33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, info@ecorivne.gov.ua  . 
поштова адреса, електронна адреса,  

(0362) 62-03-64 Захарчук Володимир Васильович                       . 
номер телефону та контактна особа) 

 


