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1 Опис планованої діяльності 
1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 
Місце провадження планованої діяльності – територія Дворовицького родовища 

пісків, розташованого Рівненського району 
Рівненської області. 

Дворовицьке родовище є нове і було виявлено при проведенні пошуково-
розвідувальних робіт на будівельні піски в 2020 р. На території родовища  
розташований закинутий вже відпрацьований та рекультивований кар'єр із видобутку 
вапняків, в межах якого частково розкрита корисна копалина. Поверхня родовища на 
даний час покрита чагарником. 

Із південно-західної та південної сторони на межі родовища розташовується 
заказник місцевого значення «Передільській ліс». 

Дворовицьке родовище піску приурочено до одного з північних острогів 
Мізочського кряжа. Грядоподібна височина до якої приурочено родовище, з півдня 
примикає до масиву Мізочського кряжа і простягається до півночі від останнього на 2,0 
– 2,5 км. Ширина височини коливається від 200 до 500 метрів, перевищення 
водорозділу над рівниною, яка оточує височину з заходу, півночі і сходу, досягає 40м. 
Схили височини круті і задерновані. 

Таблиця 1.1.1 Географічні координати родовища 

 

В геоморфологічному відношенні територія району знаходиться в межах 
Волинської лесової височини, в складі якої розрізняються Луцько-Рівненська увалисті 
акумулятивно-денудаційні височини та Повчанська і Мізоцька горбисті структурно-
денудаційні височини, розділені р. Іква. Рельєф цієї частини території 
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характеризується середнім ступенем розчленованості. Абсолютні відмітки 
коливаються в межах 260-360 м.  

Гідрографічна мережа в регіоні досить розгалужена. Найбільшими водними 
артеріями є р. Іква. Ширина русла річки 8-12, рідше – 20-25 м. 

Лісові масиви поширені переважно на схилах і днищах балок і ярів, ліси листяні 
і змішані. Заболоченість спостерігається лише в заплавах річок, днищах балок і ярів. 

Район робіт досить густо і рівномірно заселений. Відстань між населеними 

міста, селища та більшість сіл з’єднані між собою низкою автошляхів з асфальтовим 
покриттям, між окремими селами прокладені шосейні дороги з покращеним покриттям. 

Найближчим до родовища населеними пунктами є: 
-  розташоване
-  розташоване в 
-  розташоване 
-  розташовані
- розташоване
Більшість населення на проектній території проживає в невеликих містах та 

сільських населених пунктах, тому в економічному плані в регіоні переважає 
агропромисловий комплекс (виробництво і промислова переробка 
сільськогосподарської продукції), значний розвиток мають деревообробка, 
виробництво будівельних матеріалів, торфобрикетів. Значна кількість населення 
зайнята в обслуговуванні транспортних (залізничних, автомобільних, трубопровідних) 
комунікацій, ліній електромереж та зв’язку. 

Родовище розташоване в сприятливих транспортних умовах, що при нинішніх 
затратах на транспортування значно здешевлює вартість виробів споживачів.  
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Додаток 1.1-1 Оглядова карта району провадження планованої діяльності, 
масштаб 1:200°000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Дворовицьке родовище пісків 
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Додаток 1.1-2 Ситуаційний план розташування родовища 
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Додаток 1.1-3 Космознимок території родовища та межі санітарно-захисної зони М 1:5000 
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Додаток 1.1-4 Місцерозташування родовища на кадастровій карті 
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Додаток 1.1-5 Генплан розташування джерел викидів забруднюючих речовин. М 1:2000 
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1.2 Цілі планованої діяльності 
Ціль планованої діяльності – отримання спеціального дозволу на користування 

надрами, що видається Державною Геологічною службою Геології та надр України, з 
метою здійснення видобувної діяльності із дотриманням зазначених у дозволі 
спеціальних умов Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Соціально-економічний вплив від реалізації планованої діяльності носить 
позитивний характер, завдяки створенню низки факторів впливу: 

- видобування корисної копалини (будівельні піски) сприятиме розвитку 
дорожнього будівництва та благоустрою, відповідно, сприятиме розвитку будівельної 
галузі району; 

- експлуатація кар’єру та розвиток будівельної галузі сприятиме створенню 
нових робочих місць, що сприятиме покращенню зайнятості місцевого населення, 
збільшить податкові надходження в місцевий бюджет. 

 
Дворовицьке родовище є нове і було виявлено при проведенні пошуково-

розвідувальних робіт на будівельні піски в 2020 р. 
Геологічне вивчення Дворовицького родовища пісків було виконано в 2020р. на 

основі Спеціального дозволу на користування надрами Дворовицької ділянки пісків з 
метою геологічного вивчення за №5085 від 18 серпня 2020 року. 

В результаті проведених геологорозвідувальних робіт були розвідані та 
підраховані станом на 01.01.2021р. і представлені на затвердження ДКЗ України 
запаси будівельних пісків Дворовицького родовища в кількості 429,60тис.м3 в т.ч. по 
категоріям: 1-В – 258,50тис.м3; 2-С1 - 171,10тис.м3. Піски в природному стані 
класифікуються відповідно ДСТУ Б В.7-29-95 (Додаток А) та придатні для 
благоустрою, рекультивації та планування. Об’єм розкривних порід в межах кар’єру 
складає 254,0тис.м3. 

Намічений термін промислового освоєння Дворовицького родовища пісків – 
2022 р. 
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Додаток 1.2.1 – 1 Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення 
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Додаток 1.2.1 – 2 Протокол Державної комісії України по запасах корисних 
копалин 
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1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності. Потреби (обмеження) 
у використання земельних ділянок 

Опис характеристик протягом виконання підготовчих та будівельних робіт 
Планована діяльність буде проваджуватись на новому розвіданому родовищі, 

денна поверхня якого – це підошва старого відпрацьованого та вже рекультивованого 
кар’єру із видобутку черепашкових вапняків площею 2,69га. При проведенні розвідки 
вапняку було відзначено наявність в підстилаючих породах піску, що і є корисною 
копалиною Дворовицького родовища. 

До кар'єру підходить існуюча ґрунтова дорога з північно-західної сторони. На 
даний час майже вся поверхня родовища задернована, частина вкрита низькорослими 
чагарниками. 

Так як на території родовища розташований закинутий кар'єр вапняку, в межах 
якого частково розкрита корисна копалина, то для підготовки родовища до 
експлуатації передбачаються лише гірничо-підготовчі роботи щодо зачистки ділянок 
першочергової розробки та підготовки під'їзних шляхів до розкривного і видобувного 
уступів. Зважаючи на незначну річну продуктивність кар'єру проведення гірничо-
капітальних робіт не передбачається. 

До робіт по будівництву, облаштуванню та введенню в експлуатацію 
проектованого кар’єру віднесені гірничо-підготовчі та допоміжні роботи: 

- територія кар’єру очищуєтеся від чагарника; 
- з території кар’єру знімається родючий шар ґрунту та складується в окремий 

відвал, для подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт, 
із виконанням заходів щодо збереження його родючої здатності та попередження 
виникнення ерозії; 

- на території кар’єру виймаються розкривні породи шару зачистки корисної 
копалини та складуються в окремий відвал, для подальшого використання під час 
відновлюючих рекультиваційних робіт; 

- роботи з планування денної поверхні уступів; 
- виконуються заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від 
підтоплення грунтовими, атмосферними та поверхневими водами, тощо) із 
урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань; 

- для захисту кар’єру від атмосферних опадів з прилеглих площ та 
попередження зсувних процесів влаштовується водовідвідна канава по борту 
кар'єрного поля; 

- облаштовуються об’єкти інфраструктури – плануються існуючі під’їздні дороги, 
проммайданчик, інженерне забезпечення. 

Всі вищезазначені роботи за своїм характером схожі із основними гірничо-
видобувними роботами, відповідно виконуються одночасно із початком видобувної 
діяльності та виконуються наявним гірничо-видобувним автотранспортом та 
спецтехнікою (екскаватор, бульдозер, автосамоскид). 

Виконання додаткових будівельних або демонтажних робіт по підготовці 
родовища до подальшої експлуатації не передбачаються. 
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Опис характеристик протягом провадження планованої діяльності 
Планована діяльність передбачає здійснення видобутку корисної копалини на 

Дворовицькому родовищі «сухим» відкритим методом (кар’єр) по автотранспортній 
системі розробки із використанням спеціалізованої гірничої автотехніки – бульдозера 
та екскаватора «зворотня лопата» з паралельним просуванням фронту робіт 1м 
розкривним та 1-2ма добувним уступом висотою до 5,0м. Пісок розробляється та 
вантажиться екскаватором на автотранспорт Споживача. Допоміжні роботи по 
зачистці покрівлі корисної копалини здійснюються бульдозером. Грунтово-рослинний 
шар зніматиметься бульдозером та складуватиметься в тимчасових буртах, де буде 
зберігатись для застосування при наступній рекультивації земель відпрацьованого 
кар’єру. 

Рекультивація земель, порушених гірничо-видобувними роботами, 
передбачається після завершення його відпрацювання під пасовище, сплановані 
борта кар’єру під кущо-лісонасадження. 

 
Потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок 
Для провадження планованої діяльності потрібно залучити у користування 

ділянку надр загальною площею 5,55га. 
Контур проектного кар'єру приймаються в діючого контурі спеціального дозволу 

з врахуванням внутрішньо розносу бортів кар'єру відносно контуру. При побудові 
проектного контуру кар’єру на момент погашення кути укосів видобувних уступів 
кар'єру по пухких розкривних породах та піску приймаються рівними 30°. Проектна 
відмітка дна кар’єру приймається рівній відмітці покрівлі підстелюючих порід і 
являється змінною в залежності від глибини залягання підошви покладу корисної 
копалини. Слід зазначити, що прийняте видобувне обладнання забезпечує 
видобування пісків на всю їх потужність. З метою запобігання засмічення видобутих 
пісків підстелюючими породами, в підошві покладу залишається шар недобору, 
товщина якого за умови застосування прийнятого обладнання приймається 0,1м. 

Місце розташування проектованого кар’єру не має містобудівних та інших 
обмежень: територія Дворовицького родовища не попадає в санітарно-захисні зони 
інших підприємств; водоохоронні зони природних водойм та річок; зони санітарної 
охорони водозаборів, захисні чи охоронні зони інженерних мереж та споруд тощо. 

Згідно переліку санітарного класифікатора додаток 4 до ДСП 173-96 «Державні 
санітарні правила планування і забудови населених пунктів» підприємство по 
видобуванню піску має нормативний розмір санітарно-захисної зони 100м. Розмір 
нормативної СЗЗ дотриманий. Розмір нормативної СЗЗ від межі кар’єру до найближчої 
житлової забудови дотриманий. 
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1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 
виробничих процесів) 

1.4.1 Характеристика родовища. Система розробки 
Геологічна характеристика родовища 
Родовище знаходиться в межах Волино-Подільського плато, яке ближче до 

півночі, поступово переходить у Поліську низовину. На сході район робіт межує з 
Українським кристалічним масивом. 

У геоструктурному відношенні район робіт розташований у північно-східній 
частині Волино-Подільської плити. 

У геологічній будові району робіт приймають участь 3 структурні поверхи: 
нижній, протерозойського віку, залягає на глибинах 700-740 м від поверхні, поступово 
під 1-3о занурюється у захід-південно-західному напрямку і представлений 
кристалічними породами тетерівської серії (гнейси, кристалосланці) і житомирського 
комплексу (граніти, мігматити). На кристалічному фундаменті незгідно з розмивом 
сформований осадовий чохол, потужністю до 700 м, у склад якого входять рифей 
середньопалеозойський і незгідно з розмивом перекриваючий його малопотужній (до 
80 м) мезо-кайнозойський структурний поверхи.  

Дворовицьке родовище піску приурочено до одного з північних острогів 
Мізочського кряжа. Грядоподібна височина до якої приурочено родовище, з півдня 
примикає до масиву Мізочського кряжа і простягається до півночі від останнього на 2,0 
– 2,5 км. Ширина височини коливається від 200 до 500 метрів, перевищення 
водорозділу над рівниною, яка оточує височину з заходу, півночі і сходу, досягає 40 
метрів. Схили височини круті і задерновані.  

Під час проведення геологорозвідувальних робіт встановлено, що в геологічній 
будові Дворовицького родовища безпосередньо приймають участь наступні утворення 
(зверху-вниз): грунтово-рослинний шар, техногенні відклади, еолово-делювіальні 
лесоподібні суглинки середньочетвертинного віку, органогенно-детритовими і 
уламковими породами та глинами сарматского ярусу неогенового віку, піски 
палеогенового віку, крейда писальна туронського ярусу верхньокрейдового віку.  

Найбільш давніми на Дворовицькому родовищі пісків є відклади здолбунівської 
світи туронського ярусу. Представлені крейдою білою, жовтувато-білою, щільною. 

На покрівлі крейдяних відкладів з розмивом залягають палеогенові кварц-
глауконітові піски.  

Кварц-глауконітові піски перекриті глинистими породами і органогенно-
детритовими вапняками сарматского ярусу, еолово-делювіальні лесоподібними 
суглинками середньочетвертинного віку та техногенними відкладами. Крейда 
писальна на родовищі є підстилаючими породами. 

Піски Дворовицького родовища в генетичному відношенні являють собою 
відклади київської світи палеогену та представлені тонко-дрібнозернистими 
кварцовими пісками, глинистими, сірого кольору з зеленкуватим відтінком різної 
інтенсивності. 

Нижньою межею підрахунку запасів є піски палеогенового віку до абсолютної 
відмітки +250м. 

Поклад пісків у плані має складну Г – подібну форму, розташований в межах 
кар’єру по видобутку прошарку черепашкових вапняків, шириною 62-120 м і загальною 
довжиною 620 м, обмежений розвідувальними свердловинами. (витягнуте зі сходу на 
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захід 380 м, з півдня на північ 330 м.  
Рельєф Дворовицького родовища пісків нерівний. Відмітки поверхні землі 

коливаються від 262,51 м до 268,62 м.  
Корисна копалина приурочена до палеогенових відкладів. Потужність корисної 

копалини в межах покладу змінюється від 10,3 м (свр. 5) до 14,5 м (свр. 10). Середня 
потужність пісків 12,3 м. По мінералогічному складу піски однорідні кварцові. За 
гранулометричним складом піски характеризуються переважно як однорідні і 
відносяться до класу тонкозернистих. Вміст глинистих частинок змінюється від 3,4 до 
28,9%, середньозважене 

Розкривні породи на рекультивованій ділянці представлені грунтово-рослинним 
шаром, техногенними відкладами, еолово-делювіальні середньоплейстоценовими 
лесоподібними суглинками, зруйнованими міоценовими вапняковистими пісковиками 
та пісками з уламками вище залягаючих пісковиків, сарматськими глинами та 
органогенно-детритові вапняками. Сарматські глини та середньочетвертинні суглинки 
не однорідні по мікроскопії і якості. Глини та суглинки містять значні домішки піску та 
обломків карбонатних порід.  

Потужність розкривних порід змінюється від 2,4 до 6,5м, в середньому становить 
3,9м. 

Дворовицьке родовище пісків віднесено за складністю геологічної будови до 
другої групи відповідно до Інструкції із застосування «Класифікація запасів і ресурсів 
корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію». 

 
Гідрологічна характеристика 
Гідрогеологічні умови родовища прості і сприятливі для його розробки. Постійно 

діючий водоносний горизонт, приурочений в районі родовища до крейдових відкладів, 
в розвіданих виробках зустрінутий не був - відклади міоценового віку сарматского 
регіярусу та палеогенові відклади безводні. Всі свердловини, пробурені на родовищі, 
ґрунтові води не розкрили. Безводною була також і свердловина, пробурена на всю 
потужність палеогенових відкладів. Підземні води відсутні також і в діючому кар’єрі, до 
якого з південного сходу примикає родовище. Не зафіксовано розвантаження 
ґрунтових вод і у відслоненнях в обидвох бортах ярів поблизу родовища.  

Відклади туронського ярусу верхньої крейди обводнені. Статичні рівні підземних 
води на протязі року коливаються в інтервалі 15,0-20,0 метрів, що нижче днища 
майбутнього кар’єру.  

Так як родовище буде розроблятися відкритим способом, обводнення 
майбутнього кар’єру буде визначатись тільки за рахунок атмосферних опадів на його 
площі. Можливий добовий приток води в ємність кар’єру буде відбуватись виключно 
за рахунок атмосферних опадів і на кінець розробки родовища складе до 
63,485м3/добу, за рахунок злив – 173,569м3/год. Більшість атмосферних опадів буде 
фільтрувати природнім чином в нижні підстеляючі шари гірничих порід, решта 
накопичуватись в зумпфі та використовуватись на полив ділянок пилення. 

Для захисту від обводнення кар’єру та зсувних явищ за рахунок водопритоку 
атмосферних опадів з прилеглих площ виконується обвалування по периметру 
кар’єру. 
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Система розробки родовища 
Корисною копалиною на родовищі є піски придатні для виготовлення бетону та 

цементно-піщаної черепиці; та в природному стані придатні в якості сировини для 
благоустрою, рекультивації. В результаті проведених геологорозвідувальних робіт 
розвідані і підраховані станом на 01.01.2021р. і представлені на затвердження ДКЗ 
України запаси будівельних пісків Дворовицького родовища в сумарній кількості 
429,6тис.м3, в т.ч. по категоріям: 1-В – 258,5тис.м3; 2-С1 - 171,1тис.м3. Об’єми 
розкривних порід в контурі кар’єру становлять 254,0тис.м3,  в т.ч. родючий грунтово-
рослинний шар – 11,0тис.м3 та 19,0тис.м3 техногенних відкладів. 

Родовище характеризується простими гідрогеологічними і гірничо-геологічними 
умовами, сприятливими для відкритої розробки родовища кар’єром. Розташування 
корисної копалини вище рівня ґрунтових вод створює сприятливі умови для її 
розробки. 

Видобуток корисної копалини «сухим» відкритим методом (кар’єр) по 
автотранспортній системі розробки із використанням спеціалізованої гірничої 
автотехніки – бульдозера ДЗ-42 та екскаватора Liebherr R 902 «зворотня лопата» з 
паралельним просуванням фронту робіт 1м розкривним та 1-2ма добувним уступом 
висотою до 5,0м. Видобувний та розкривний уступи мають кути укосів 300. 

Пісок розробляється та вантажиться екскаватором Liebherr R 902 «зворотня 
лопата» на автотранспорт Споживача. Допоміжні роботи по зачистці покрівлі корисної 
копалини здійснюються бульдозером. Грунтово-рослинний шар зніматиметься 
бульдозером та складуватиметься в тимчасових буртах, де буде зберігатись для 
застосування при наступній рекультивації земель відпрацьованого кар’єру. 

Річна продуктивність кар’єру складе: по видобутку пісків 20,00 тис.м3, по 
розкривних породах 10,09 тис.м3. Режим роботи кар’єру - сезонний, в одну 8мигодинну 
зміну 190 днів/рік. Забезпеченість підприємства запасами корисної копалини при 
середній продуктивності видобутку становить 21.48 (22) роки. 

Таблиця 1.4.1.1 Продуктивність і режим роботи кар’єру 
№ 
з/п 

Показники 
Один 

виміру 
Величина 

Розкривні 
роботи 

Добувні 
роботи 

1 
Підраховані запаси корисної копалини 
всього 

тис.м3 429,600 - - 

2 Промислові запаси корисної копалини тис.м3 420,700   

3 
Розкривні породи  
в т.ч. грунтово-рослинний шар 

тис.м3 
254,0 
11,0 

  

4 Експлуатаційний коефіцієнт розкриття м3/м3 0,5046 - - 
5 Промисловий  коефіцієнт розкриття м3/м3 0,5046   

6 
Продуктивність:     

- річна тис.м3/рік - 10,09 20,0 
- середня добова (змінна) м3/добу - 53,11 105,26 

7 Режим роботи - - сезонний Сезонний 
8 Число робочих днів днів/рік - 190 190 
9 Кількість змін змін - 1 1 

10 Тривалість зміни годин. - 8 8 

 
Розкривні породи на родовищі представлені некондиційними породами, які 

використані при рекультивації кар'єру та шаром зачистки корисної копалини. Розкривні 
роботи плануються бульдозерами ДЗ-42 та екскаватором  Liebherr R 902. Розкривні 
породи розробляються бульдозером, навантажуються екскаватором та 
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транспортуються автосамоскидами КрАЗ-256Б у тимчасові зовнішні відвали. 
Видобувні роботи можуть проводяться після розкриву одночасно на одному 

уступі екскаваторами Liebherr R 902 (зворотня лопата) з об'ємом ковша 1,0м3. 
Максимальна висота уступу при розробці екскаватором Liebherr R 902 (зворотня 
лопата) пухких порід не перевищує максимальної глибини черпання, тобто 5,0м. На 
ділянках, де потужність корисної копалини невелика (менше 1,0м) для зручності 
передбачається попереднє згортання піску бульдозером. Вивіз піску автотранспортом 
споживачів вантажомісткістю 5-20т. 

Складування розкривних порід на початку розробки родовища передбачається 
у тимчасових відвалах розташованих в межах кар'єрного поля, в майбутньому — у 
відпрацьованій частині кар'єру. За календарний рік розробки у бурти буде надходити 
10,09тис.м3 розкривних порід. Доставка ґрунту на відвал прийнята автосамоскидами. 
Переміщення ґрунту під укіс та профілювальні роботи на відвалі виконуються 
бульдозером ДЗ-42. Берма розвантаження при цьому повинна мати схил 300 
направлений від бровки укосу в глибину відвалу, а по всій довжині бровки укосу 
передбачається породна відсипка висотою 1,0м і шириною 1,5м. Дорожні проїзди 
виконуються в вигляді профільованих і катаних ґрунтових доріг. 

Таблиця 1.4.1.2 Основні параметри системи розробки 

№ 
з/п 

Найменування параметрів Один. Розкрив 
Корисна 
копалина 

1 Кількість уступів шт 1 1-2 

2 Висота уступу м До 5,0 До 5,0 

3 Кути відкосу робочого борта град 60-65 50 

4 Кути відкосу неробочого борта град 30 30 

5 Ширина транспортних берм м 8 8 

6 Ширина робочої площадки м 35 35 

7 Ширина екскаваторної заходки  м 10 10 

 
Для захисту навколишнього середовища передбачені рішення щодо параметрів 

безпечної розробки кар’єру для попередження протизсувних явищ, заходи щодо 
зменшення пилоутворення в кар’єрі (полив території та кар’єрних доріг поливо-мийною 
машиною), контроль за станом атмосферного повітря в кар’єрі для попередження 
перевищень концентрацій забруднюючих речовин і газів (відбір проб для аналізу 
повітря на вміст забруднюючих речовин) та ін. 
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Рекультивація 
В результаті розробки ділянки родовища, після повного видобутку корисної 

копалини, створюється вироблений котловиноподібний простір (кар’єрна виїмка, в якій 
розміщується внутрішній відвал розкривних порід), який підлягає гірничотехнічній і 
біологічній рекультивації. Крім того рекультивації підлягає площа проммайданчика 
підприємства. 

Вибір методу рекультивації відробленого простору кар’єру зумовлюється 
доцільністю його використання для подальших потреб. 

Використання ділянки родовища для с/г потреб є малодоцільно, так як 
навколишні землі характеризуються малою родючістю і представлені суглинками, 
вапняками. пісковиком та піском. Відповідно, виконання рекультивації відробленого 
простору кар’єру під землі с/г призначення є недоцільно та економічно затратно. 

Виконання рекультивації відробленої ємності кар’єру під водойму є технічно 
недоцільно, так як родовище є не обводнене - грунтові води під час дослідження 
геологічної будови родовища не були зустрінуті на всю довжину буріння свердловин. 
Відповідно, для акумулювання і підтримання відповідного рівня води у можливій 
водоймі з метою попередження її пересихання та зникнення потрібно або достатня 
кількість атмосферних опадів або додаткове джерело живлення і притоку води, яке 
відсутнє. 

Тому було прийнято рішення відновити відроблений простір кар’єру наближено 
до початкового стану земель, які були вилучені для його потреб. Рекультивація 
земель, порушених гірничо-видобувними роботами, передбачається під пасовище, 
сплановані борта кар’єру під кущо-лісонасадження з метою їх укріплення та 
попередження виникнення ерозії грунтів. Для планування та часткового заповнення 
відробленої ємкості кар’єру будуть використані розкривні породи, за складовані у 
відвали. Рекультивація відробленого кар’єру передбачається після завершення його 
відпрацювання. 

При розробці родовища корисна копалина вивозиться з кар'єру, в результаті 
чого утворюється дефіцит порід, необхідних для заповнення залишкової ємності 
кар'єру до існуючих позначок. Це не дає можливості відновити природній рельєф, але 
зобов’язує створити рельєф придатний для використання в народному господарстві. 

Землі, що порушені гірничими роботами при відпрацюванні корисної копалини 
родовища, представляють собою котлован відпрацьованого простору кар'єру, що має 
в плані форму неправильного прямокутника. 

Рекультивація виконується в два етапи: гірничо-технічна рекультивація по 
плануванню відпрацьованої ємності кар’єру із використанням розкривних порід та ГРШ 
та біологічна рекультивація, яка спрямована на покращення та відновлення родючої 
здатності грунтів та озеленення відробленої площі кар’єру з метою подальшого 
цільового використання площ. Враховуючи прийняті проектом технологію розробки 
родовища, рекультивація буде виконана по завершенню терміну експлуатації кар’єру. 
Всі роботи по гірничо-технічній та біологічній рекультивації в рахунок  експлуатації 
існуючим обладнанням. 

Порядок виконання рекультивації: 
1) Селективна розробка рослинного грунту; 
2) Підсипка підошви відробленого кар’єру розкривними породами; 
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3) Планування укосів кар’єру до кута 20-25° шляхом зрізки та підсипки поверхні 
земель, які рекультивуються; 
4) Нанесення грунту рослинного шару на сплановану поверхню; 
5) Внесення мінеральних та органічних добрив; 
6) Повів багаторічних трав; 
7) Копання ям на укосах кар’єру вручну з посадкою кущів та дерев листяних 
порід. 
Відповідно, відпрацьована ємність кар’єру буде максимально можливо 

заповнена розкривними породами. Укоси бортів кар’єру будуть сплановані до кута 20-
25° шляхом зрізки та підсипки поверхні земель, які рекультивуються, що дозволить 
створити безпечний та зручний для подальшого використання рельєф. В користування 
місцевого населення лишається також під’їзна дорога, яка дозволить переганяти с/г 
тварин на випас та транспортувати сіно до споживача. Рівень відновлення родючості 
грунтів після рекультивації буде забезпечувати врожайність не нижче ніж на зональних 
грунтах. 

Після проведення рекультивації порушених земель, інспекційний дозвільний 
орган, який видав дозвіл, за участю представника територіального органу, спеціально 
уповноваженого центрального орану виконавчої влади з питань охорони 
навколишнього природного середовища та заявника, проводять обстеження 
земельної ділянки та складають акт. В акті зазначається відповідність виконаних робіт 
умовам визначеним проектом, обстежується земельна ділянка, виготовляється  
агрохімічний паспорт  рекультивованої земельної ділянки. Цей акт є підставою для 
передачі рекультивованої земельної ділянки землевласнику. 

 
 
1.4.2 Генеральний план. Склад підприємства 
Склад виробництва: 
- кар'єр; 
- прикар’єрний промисловий майданчик викладений бетонними плитами; 
- тимчасові відвали розкривних порід; 
- дороги і під'їзди. 
Розташування проммайданчика та тимчасових відвалів передбачається в 

межах кар'єрного поля, лише при завершенні робіт за межами. 
На прикар’єрному проммайданчику розташовуються: адміністративно-

побутовий комплекс (надалі по тексту АПК) спрощеного типу якому є кімната для 
прийому їжі, умивальник, аптечка першої допомоги; урни/контейнери для накопичення 
дрібного сміття (тверді побутові відходи); пожежний ЩИТ інструментів; влаштовується 
площадка з твердим покриттям для технічного обслуговування гірничого обладнання 
та автотранспорту; біотуалет. 

При роботі підприємства споживання теплової енергії не передбачається. 
Влаштування постійних систем водопостачання та водовідведення не 
передбачається. Основне госппобутове обслуговування (душ) працівників кар’єру 
передбачається за межами кар’єру. Для миття рук персоналу в АПК встановлюється 
рукомийник під яким встановлюється герметична пластикова ємність для накопичення 
стоків об’ємом не менше 6,0м3 (з розрахунку накопичення трьохденного об’єму стоків) . 
Стоки з ємності по мірі накопичення будуть відкачуватись шлангом за допомогою 
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насосу та вивозити асенізаційною машиною на очищення згідно угоди із 
спеціалізованим підприємством. 

Для питних потреб персоналу буде встановлений у АПК куллер та буде 
використовуватись привізна бутильована вода питної якості. Технічне водопостачання 
для потреб поливу ділянок пилення буде максимально можливо здійснюватися  із 
зумфа кар'єру, при потребі привозитись. 

В якості зв’язку передбачається мобільний зв’язок. При необхідності на 
вагончику можна встановити гучномовець. 

Кар’єрні дороги 
Згідно вантажообігу та типу рухомого складу запроектовані кар'єрні автодороги 

є двохсмуговими і відносяться до ІV-ї технічної категорії відповідно ДБН В.2.3.-4-2000 
і відповідають таким технічним нормативам: 

- кількість смуг руху – 2;  
- ширина узбіччя – (1,5 × 2) = 3,0 м; 
- ширина проїжджої частини – 8,0м ( ДБН В.2.3.-4-2000р.); 
- розрахункова швидкість руху – 15-20км/год; 
- мінімальний радіус кривих – 20 м; 
- найбільший повздовжній похил – 80 ‰; 
-поперечний профіль- односкатний з нахилом 20%, в т.ч. і узбіччя (п.3.31); 
- дорожний одяг прийнято нижчої категорії (п.3.75, табл.41), влаштовується у 

вигляді ущільненої смуги з підсипкою місцевим матеріалом; 
- на автодорогах передбачено встановлення сигнальних стовпчиків (п.3.111); 
-дорога облаштовується з сторони відробленого простору запобіжним валиком 

шириною1м висотою1,5 м та кюветами; 
Для поєднання кар’єру з місцевою асфальтною дорогою яка з’єднує населені 

пункти, наявна існуюча дорога у вигляді ущільненої смуги з підсипкою місцевим 
матеріалом. Протяжність дороги, що з’єднує кар’єр з автотрасою Т-18-06 складає 
менше 1,5км. Параметри та ухил дороги відповідають технічним нормам. 

Також будуть влаштовані тимчасові технологічні внутрішні дороги на території 
самого кар’єру для перегону автомеханіки екскаваторів та бульдозерів між 
технологічними майданчиками. Протяжність даних доріг буде складати менше 1,0км. 
Параметри та ухил дороги відповідають технічним нормам. 

Транспорт 
На технологічних перевезеннях передбачається використовувати автотранспорт 

(автосамосвал), який використовується на роботах: перевезення розкривних порід у 
відвал на відстань до 0,5км; перевезення розкривних порід під час рекультивації. 
Перевезення корисної копалини за межі кар’єру передбачається автотранспортом 
споживача. 

Таблиця 1.4.2.1 Перелік кар’єрної спецтехніки та обладнання 
№ 
з/п 

Назва та основні технічні дані обладнання Вид робіт 
Кількість 

шт. 

1 
Екскаватор Liebherr R 902 з ємністю ковша 1,0м3 потужністю 75кВт 
(102к.с.) 

В, Р, Рек 1 

2 Бульдозер ДЗ-42 потужністю 70кВт (95к.с.) В, Р, Рек 1 

3 
Автосамоскид КрАЗ-256Б вантажопідйомністю 12,0т потужністю 
176кВт (239к.с.) 

Р, В, Рек 1 

ПРИМІТКИ: Р – розкрив; В – видобуток; Рек – рекультивація. 
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Ремонтне господарство 
Ремонтна база в кар’єрі не передбачається. Проведення технічного огляду та 

ремонту обладнання виконується спеціалізованою бригадою технічного огляду та 
ремонту гірничого обладнання в мехмайстернях за межами кар’єру згідно угоди із 
спеціалізованим підприємством. 

Для проведення аварійного ремонту гірничої спецтехніки в кар’єрі 
використовуються тимчасові ремонтні площадки (з гравійним покриттям або покриття 
з бетонних плит), які знаходяться безпосередньо в кар'єрі. При веденні незначних 
ремонтів на цих площадках, з метою запобігання попадання масел різного виду на 
корисну копалину, використовуються металічні піддони з загнутими краями. 

Заправка великогабаритної гірничої спецтехніки кар’єру переважно буде 
проводитись автозаправником підприємства у спеціально відведених місцях з 
твердим покриттям та із застосуванням спеціальних піддонів, що будуть підставлятись 
в місцях заправки під заправним обладнанням для запобігання потрапляння паливних 
матеріалів в грунт. 

 
 
1.4.3 Характеристика залучених ресурсів (допоміжних матеріалів, 

енергетичних засобів) 
Під час експлуатації кар’єру необхідно залучення ресурсів: 
1) Земельних: площа земельного відводу кар’єрного поля, на якій 

здійснюватиметься видобуток складе 6.2 га. 
2) Енергетичних: 47,730т/рік бензину та дизельного палива для гірничої 

спецтехніки та кар’єрного автотранспорту; 4,380т/рік мастильних матеріалів (дизельне 
масло та змазочні масла та оливи). 

3) Водних: 30,7800м3/рік привізної води питної якості для питних та 
госппобутових потреб персоналу; 400,0м3/рік води для технологічних потреб (на полив 
доріг та ділянок пилення), вода буде братись з кар’єрного зумпфа та частково 
привозитись. 

4) Трудових: 6ть осіб персоналу, в т.ч. 3ри особи саме кар’єрного персоналу, 
3ри особи – інженерно-технічний персонал (ІТП). 
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 
забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, 
теплового та радіаційного забруднення 

Розробка та видобуток корисної копалини відбуватиметься на старому 
відробленому та рекультивованому кар’єрі із видобутку вапняків, частково на новій 
розвіданій ділянці родовища, площа поверхні якого на даний момент зайнята 
самонасівним чагарником. Період будівництва як такий відсутній – на території кар’єру 
не будуються капітальні споруди, а підготовчі роботи виконуються наявною гірничою 
технікою одночасно із початком видобувних робіт та по своєму типу схожі на гірничо-
видобувні. 

Відповідно вся нижченаведена інформація щодо оцінки впливів наводиться для 
провадження планової діяльності. 

 
 
1.5.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 
Перелік і розрахункова кількість утворення  твердих побутових відходів (надалі 

по тексту ТПВ) та виробничих відходів наведені в таблиці 1.5.1.1. 
Під час розробки кар’єру передбачається зняття з поверхні кар’єрного поля 

розкривних порід в загальній кількості 254,0тис.м3. Дані породи, що будуть вилучені з 
ємності кар’єру в процесі його розробки, будуть тимчасово складуватись у тимчасові 
відвали для подальшого використання для планування і благоустрою  під час 
рекультивації відробленого простору кар’єрної виїмки. 

Відходи, що утворюватимуться під час виконання планових ремонтних робіт 
гірничої спецтехніки в спеціалізованих майстернях за межами кар’єру утилізуються 
згідно угод з спеціалізованими організаціями. Відходи, що утворюватимуться під час 
виконання аварійних ремонтних робіт гірничої спецтехніки в кар’єрі відразу вивозяться 
найманими виїзними ремонтними бригадами за межі кар’єру, для подальшої утилізації 
згідно угод з спеціалізованими організаціями.  

Тверді побутові відходи, що утворюються в наслідок життєдіяльності кар’єрного 
персоналу, будуть накопичуватись протягом доби в спеціально обладнаних 
сміттєзбірниках (урни, контейнери), що розташовуються поблизу інвентарного 
вагончика та вивозитись на утилізацію на сміттєзвалище ТПВ згідно заключних угод. 
ТПВ включають санітарно-побутові та харчові відходи, що будуть містити: метали, 
полімери, скло, папір та харчові відходи. 

Всі відходи, що можуть використовуватись як вторсировина (папір, пластик, 
метал), будуть накопичуватись в окремих контейнерах та відправлятись на 
спеціалізовані підприємства на вторинну переробку згідно укладених угод. 

Розрахунок кількості відходів проводився згідно прийнятих для планованого 
підприємства витратних показників та вихідних даних взятих з довідкової літератури: 
«Норми утворення твердих побутових відходів в населених пунктах України» 2008 р.; 
«Справочник горного інженера. Нормы расхода основных эксплуатационных 
материалов выемочно-погрузочным и вспомогательным оборудованием». 
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Таблиця 1.5.1.1 Перелік та орієнтовна розрахункова кількість відходів 

№ 
з/п Назва відходу Джерело відходу 

Кількість 
т/рік 

Код групи та 
виду 

відходів 

Клас 
небез
пеки 

Місце вивозу 

1 
Відпрацьовані 
масла та оливи 

Експлуатація 
автотранспорту та 
спецтехніки 

1,809 6000.2.8 II 

Направляються на 
регенерацію (вторинну 
переробку) згідно 
укладених угод з 
спеціалізованими фірмами 

2 
Відпрацьовані 
автошини 
самоскидів 

Експлуатація 
кар’єрного 
автотранспорту 

0,948 6000.2.9.03 III 

Відправляються на 
утилізацію на 
спеціалізовану фірму, що 
займається утилізацією 
промислових відходів, 
згідно угоди 

3 
Промаслене 
ганчір’я (ветош) 

Ремонтні роботи , 
експлуатація 
гірничої спецтехніки 

0,260 7730.3.1.06 III 
Розміщення на полігоні 
твердих побутових відходів 
згідно угоди 

4 
Відпрацьовані 
акумулятори 

Експлуатація 
автотранспорту та 
спецтехніки 

0,180 6000.2.9.08 II 

Відправляються на 
утилізацію на 
спеціалізовану фірму, що 
займається утилізацією 
промислових відходів, 
згідно угоди 

5 
Металевий брухт 
та залишки 
електродів 

Ремонтні роботи - 
технічне 
обслуговування 
гірничих машин та 
механізмів, 
автотранспорту, 
зварні роботи 

0,030 
7710.3.1.08 
7710.3.1.09 
2733.2.9.47 

IV 

Направляються на 
вторинну переробку згідно 
укладених угод з 
спеціалізованими фірмами 

6 

Зношений 
спецодяг без 
присутності 
небезпечних 
речовин 

Експлуатація 
спецодягу 
персоналом 

0,009 7730.3.1.07 IV 
Розміщення на полігоні 
твердих побутових відходів 
згідно угоди 

7 
Тверді побутові 
відходи (ТПВ) 

Життєдіяльність 
персоналу 

0,342 7720.3.1.01 IV 
Розміщення на полігоні 
твердих побутових відходів 
згідно угоди 

РАЗОМ, т/рік 3,578  

 
Розрахунок відходів: 
- вага одної шини автосамоскида складає до 79кг, автосамоскидів в кар’єрі 1шт., 

шин на одне авто – 12шт: 
79кг×12шт.шин×1шт.авто/1000 = 0,948т. 
- середня вага акумуляторної батареї гірничої спецтехніки та автосамоскида без 

електроліту приймається 60кг, в кар’єрі наявно 3ри одиниці автотехніки: 
60кг×3шт./1000 = 0,180т. 
- розхід обтиральних матеріалів на екскаватор складає 75кг/1000годин роботи, 

на бульдозер складає 96кг/1000год роботи, час роботи кар’єра становить 8год/добу 
190днів/рік: 

(75кг+96кг) ×8год×190днів /(1000год×1000) = 0,260т 
- розхід мастильних матеріалів на екскаватор складає 0,55кг на 

1машино/годину; на бульдозер складає 0,64кг на 1машино/годину час роботи кар’єра 
становить 8год/добу 190днів/рік: 

(0,55кг+0,64кг) ×8год×190днів/1000 = 1,809т 
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- вага спецодягу в середньому становить 1,50кг на 1ну людину. Кар’єрний та 
інженерний персонал становить 6осіб: 

6осіб×1,50кг/1000 = 0,009т. 
- норма утворення твердих побутових відходів становить 0,30кг/доба на 1ну 

людину. Кар’єрний персонал становить 6осіб, час роботи кар’єра становить 8год/добу 
190днів/рік: 

6осіб×0,3кг/доба×190днів/1000 = 0,342т. 
Даний вид відходів передбачається накопичувати в урнах та вивозити на 

утилізацію на полігон ТПВ спеціалізованим підприємством згідно графіку. 
 
 
1.5.2 Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів та забруднення води 
Виконання видобувних робіт в кар’єрі буде відбуватись ділянками з поступовим 

переміщенням територією кар’єру згідно календарного плану. Відповідно влаштування 
та експлуатація постійних інженерних мереж водовідведення в кар’єрі економічно та 
технічно не доцільно; а через високий ризик аварійних ситуацій пов’язаних із 
проривами забруднених стоків із каналізаційних мереж - створює ризик здійснення 
негативного впливу на навколишнє середовище. 

Вода у виробництві використовується тільки на безвідходний полив території 
кар’єру. Воду для поливу передбачається частково брати із зумпфа-відстійника, решта 
привозити. Привізна вода питної якості використовується тільки для забезпечення 
питних та госппобутових (миття рук) потреб персоналу. 

Основне госппобутове обслуговування (душ) працівників кар’єру 
передбачається за межами кар’єру на заводі. Для миття рук персоналу в АПК 
встановлюється рукомийник та пластикова ємність для накопичення стоків. 
Госппобутові стоки (в розрахунку витрати води 25,0л/добу на одну особу) в кількості 
до 0,150м3/добу або 28,500м3/рік, що утворяться під час миття рук персоналом, будуть 
збиратись у пластикову ємність встановлену в АПК. По мірі накопичення стоків та 
наповнення ємності, вона буде вивозитись на очищення асенізаційною машиною 
згідно укладених угод із спеціалізованим підприємством. 

Для накопичення госппобутових стоків буде використовуватись пластикова 
герметична ємність з розрахунку забезпечення не менше ніж 3-х добового об’єму 
накопичення стоків із врахуванням графіку вивезення стоків та об’єму асенізаційної 
машини. 

Згідно виконаних розрахунків, добовий об’єм утворення стоків складе до 
0,150м3, трьохдобовий об’єм утворення стоків складе 0,450м3. Відповідно, об’єм 
пластикової ємності має становити не менше 0,50м3 і навіть більше із врахуванням 
можливої затримки у графіку вивезення стоків. 

Мінімальний об’єм каністри асенізаційної машини може становити 4,0м3, а 
максимальний сягати 12-18,0м3. 

Відповідно, для накопичення стоків може використовуватись пластикова ємність 
об’ємом 1,0-4,0м3 

В кар’єрі для справляння природних потреб персоналу передбачається 
встановити біотуалет. Обслуговування біотуалету буде виконуватись спеціалізованою 
організацією, що надає асенізаційні послуги, згідно заключних угод. 
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Основні ризики, повзанні із забрудненням чи здійсненням негативного впливу 
на водне середовище це потрапляння забруднюючих речовин в навколишнє 
середовище із паливно-мастильними матеріалами від спецтехніки та автотранспорту, 
чи осіданням із викидів забруднюючих речовин з кар’єрних джерел. 

Забруднення чи інші негативні впливи на стан підземних та грунтових вод 
неможливе, оскільки під час експлуатації кар’єру будуть виконуватись заходи щодо 
попередження потрапляння забруднюючих речовин та відходів у водне середовище 
та навколишні землі: 

- технічне обслуговування гірничої спецтехніки та автотранспорту буде 
відбуватись тільки на спеціально облаштованих площадках з метою 
попередження потрапляння паливно-мастильних матеріалів в навколишні 
грунти та водне середовище; 

- кар’єрна спецтехніка та автотранспорт проходитимуть регулярний техогляд та 
миття за межами кар’єру на спеціалізованих підприємствах згідно укладених 
угод; 

- накопичення стоків від миття рук та дрібних господарських потреб персоналу 
передбачається в герметичній ємності з подальшим вивезенням стоків на 
очищення асенізаційною машиною згідно угоди із відповідних підприємством; 

- накопичення відходів передбачається в герметичних контейнерах на 
спеціальнооблаштованому проммайданчику. 

Поблизу території розташування родовища відсутні природні та штучні водні 
об’єкти, на які може здійснюватися вплив. 

Гідрогеологічні умови родовища прості і сприятливі для його розробки. Постійно 
діючий водоносний горизонт, приурочений в районі родовища до крейдових відкладів, 
в розвіданих виробках зустрінутий не був - відклади міоценового віку сарматского 
регіярусу та палеогенові відклади безводні. Всі свердловини, пробурені на родовищі, 
ґрунтові води не розкрили. Безводною була також і свердловина, пробурена на всю 
потужність палеогенових відкладів. Підземні води відсутні також і в діючому кар’єрі, до 
якого з південного сходу примикає родовище. Не зафіксовано розвантаження 
ґрунтових вод і у відслоненнях в обидвох бортах ярів поблизу родовища. Відклади 
туронського ярусу верхньої крейди обводнені. Статичні рівні підземних води на протязі 
року коливаються в інтервалі 15,0-20,0 метрів, що нижче днища майбутнього кар’єру.  

Так як родовище буде розроблятися відкритим способом, обводнення 
майбутнього кар’єру буде визначатись тільки за рахунок атмосферних опадів на його 
площі. Можливий добовий приток води в ємність кар’єру буде відбуватись виключно 
за рахунок атмосферних опадів. Більшість атмосферних опадів буде фільтрувати 
природнім чином в нижні підстеляючі шари гірничих порід, решта накопичуватись в 
зумпфі та використовуватись на полив ділянок пилення. 

Для захисту від обводнення кар’єру та зсувних явищ за рахунок водопритоку 
атмосферних опадів з прилеглих площ виконується обвалування по периметру 
кар’єру. 
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1.5.3 Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів та забруднення 
повітря 

1.5.3.1 Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин 
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території 

кар’єру являються: 
1) Пилення гірничих порід під час вантажно-видобувних робіт (робота 

екскаватора, навантажувача та бульдозера, навантаження гірничих порід на 
автосамоскид; розвантаження розкривних порід на відвал та ділянки земель, що 
плануються); під час транспортування гірничих порід (в межах території кар’єру) та 
пилення під час зберігання розкривних порід у відвалі. Корисна копалина та розкривні 
породи характеризуються високою вологістю (середня вологість становить більше 
10%), тому викид пилу при їх переміщені та зберіганні буде мінімальний. 

2) В кар’єрі і транспортних автошляхах будуть наявні викиди вихлопних газів, 
що утворюються під час роботи двигунів внутрішнього згорання гірничої техніки, які 
працюють на дизельному паливі – бульдозер, екскаватор, навантажувач, 
автосамоскид та ін. Ці викиди будуть містити такі забруднюючі речовини: оксиди азоту 
(у перерахунку на діоксид азот), оксид вуглецю, діоксид сірки, сажу та метан. 

3) Викиди шкідливих газів під час виконання ремонтно-зварних робіт, що 
включають зварні роботи та роботи по обробці металу (різка), будуть відбуватись 
періодично і міститимуть оксиди заліза (Fe2O3), оксиди марганцю (MnO2), оксиди 
силіцію (SiО2) та пил абразивно-металічний. 

4) Неорганізовані викиди парів дизельного палива під час заправки 
великогабаритної кар’єрної спецтехніки та автосамоскидів. 

Всі вищенаведені джерела викидів забруднюючих речовин відносяться до 
нестаціонарних джерел (авто) або джерел із неорганізованим викидом. Джерела 
викидів є нестаціонарні і будуть поступово переміщатись по площі кар’єру згідно 
календарного графіку виконання робіт - ділянками по роках виконання розкривних, 
видобувних та рекультиваційних робіт. 

 
 
1.5.3.2 Розрахунок величин викидів забруднюючих речовин 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин під час виїмково-

навантажувальних робіт 
В процесі виконання розкривних, видобувних та рекультиваційних робіт на 

території кар’єру в атмосферу виділяється пил гірничих порід - в радіусі роботи 
гірничої техніки та автотранспорту, а також в місцях переекскавації та 
перевантаження; під час виконання робіт з рекультивації, планування доріг, 
виположення укосів, зачистки майданчиків для екскаваторів та ін. 

Викиди забруднюючих речовин (далі ЗР) розраховані згідно «Методического 
пособия по расчету выбросов от неорганизованых источников в промышленности 
строительных материалов» НИПИОСТРОМ, 1985 р. 

Всі коефіцієнти приймаються згідно табличних даних прийнятої методики 
відносно заданих характеристик технологічного процесу. Виробничі потужності та 
години роботи джерел на викид приймаються згідно прийнятих параметрів розробки 
кар’єру. 



 

38 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
01/2022 – ОВД 

Загальний об’єм пилоутворення в радіусі роботи спецтехніки визначається за 
формулою: 

Мг/с1 = К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К7 × В × G × 106 , г/с 
3600 

де  К1 - вагова доля пилової фракції у матеріалі; 
К2 - доля пилу, що переходить в аерозоль; 
К3 - коефіцієнт, що враховує метеоумови; 
К4 - коефіцієнт, що враховує захищеність вузла ; 
К5- коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
К7- коефіцієнт, що враховує розмір матеріалу; 
В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипу; 
G - виробнича потужність вузла пересипання, т/год; 
106 - перевідний коефіцієнт т в г; 
Т - час роботи джерела на викид (час роботи техніки), год/рік. 
Валові викиди визначаються за формулою: 

Мт/рік = Мг/с × 3600 × Т × 10 -6 , т/рік. 
 
Вихідні дані та результати розрахунку величин пилоутворення в радіусі роботи 

кар’єрної спецтехніки, що відбувається під час виконання розкривних, видобувних 
робіт та планування території (насипка відвалу, планування доріг, виположення укосів, 
зачистка майданчиків екскаваторів та ін.) представлені в таблиці 1.5.3.2.1. 

Зауважуємо, що розрахунок виконуємо для найгіршого варіанту – тобто 
максимальної прийнятої потужності кар’єру яка планується в перспективі. 

Так як кожна одиниця техніки буде залучатись для виконання різних видів робіт 
та працювати з різними видами грунтових порід (суглинок, розкривні породи), то під 
час проведення розрахунку величин пиловиділення приймались максимальні (по 
найгіршим параметрам грунтових порід, які пилять) усереднені коефіцієнти, що 
характеризують джерело викиду. Для розрахунку валових викидів приймався 
максимальний час роботи гірничої техніки, так як окрім основних розкривних та 
видобувних робіт (коефіцієнт використання техніки складає 0,6-0,7) дана техніка 
використовується також на допоміжних роботах (рекультивація, планування та ін.). 

Таблиця 1.5.3.2.1 Величини викидів пилоутворення під час роботи кар’єрної 
спецтехніки 

№ 
з/п 

Назва обладнання 
(джерела викиду) 

К
іл

ьк
іс

ть
 Назва показників, що характеризують джерело викиду 

(одиницю техніки) 
Величина викиду 

пилу 

К1 К2 К3 К4 К5 К7 В G, 
т/год 

Т, 
год/рік 

г/с т/рік 

1 

Екскаватор 
Liebherr R 902 з 
є.к. 1,0м3 
потужністю 75кВт 
(102к.с.) 

1 0,05 0,03 1,2 0,5 0,01 0,7 0,6 60 1520 0,0630 0,3447 

2 
Бульдозер ДЗ-42 
потужністю 70кВт 
(95к.с.) 

1 0,05 0,03 1,2 0,2 0,01 0,8 0,5 110 1520 0,0440 0,2408 
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Викиди пилу під час роботи автотранспорту 
Викиди забруднюючих речовин (далі ЗР) розраховані згідно «Методического 

пособия по расчету выбросов от неорганизованых источников в промышленности 
строительных материалов» НИПИОСТРОМ, 1985 р. 

 
Викиди пилу при переміщенні авто в межах кар’єру 
Загальна кількість пилу, який виділяється автотранспортом в межах кар’єру від 

взаємодії коліс із полотном автодороги, та здув її з поверхні кузову машин 
розраховується за формулою: 

Мг/с3= С1 × С2 × С3 × N × L × q1 × C6 × C7  + (C4×C5×C6×q2×F×n), г/с 
                                 3600 

де С1 = 1,3 - коефіцієнт, який враховує середню вантажопідйомність автосамоскиду 
(в/п 12т); 

С2 = 2,0 – коефіцієнт, що враховує середню швидкість руху (16-20 км/год.); 
С3 = 1,0 - коефіцієнт, який враховує стан шляхів (ґрунтове ущільнене покриття з 

підсипкою місцевим матеріалом); 
С4 = 1,5 – коефіцієнт, який враховує профіль поверхні матеріалу в кузові а/с; 
С5 = 1,5 - коефіцієнт, який враховує швидкість обдування матеріалу (до 10 м/с); 
С6 = 0,01 - коефіцієнт, який враховує вологість поверхневого шару матеріалу що 

транспортується – 0,01 (вологість більше 10%); 
С7 = 0,01 – коефіцієнт, який враховує частину пилу, винесеного в повітря; 
N = 3 - кількість ходок у годину; 
L = 0,5 км – середня протяжність одної ходки в межах кар’єру; 
q1 = 1450 г – виділення пилу на 1 км пробігу; 
q2 = 0,002 г - виділення пилу з 1 м2  поверхні кузову; 
F = 18,0 м2 - площа поверхні кузову; 
n = 1 шт. - кількість машин, працюючих у кар’єрі. 
Величини максимально разового викиду пилу для 1-ї одиниці авто: 

Мг/с = 1,3×2,0×1×3×0,5×1450×0,01×0,01+(1,5×1,5×0,01×0,002×18×1)=0,0010 г/с 
                        3600 
Сумарні величини валового річного викиду пилу складуть: 
Мт/рік= 0,0010 × 3600 × 1520 × 10 –6 = 0,0055 т/рік. 
 
Викиди пилу при розвантаженні автотранспорту 
Для розрахунку пилоутворення при розвантаженні автосамоскидів в межах 

кар’єру були прийняті наступні дані: 
К1 = 0,05; 
К2 = 0,03; 
К3 = 1,2 (V=2,7-3,2 м/с); 
К4 = 0,5 (3 сторони відкриті); 
К5 = 0,01 (вологість грунтових порід більше 10%); 
К7 = 0,8 (крупність розкривних порід 1-3 мм); 
В = 0,7 (висота розвантаження до 2-х м); 
G = 12т – продуктивність розвантаження одного автосамоскида, залученого у 

перевезеннях; 
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Т = 76год/рік (максимальний час роботи джерела на викид, тобто час 
розвантаження грунтових порід складе до 1хв, кількість ходок – 3 в годину, час роботи 
– 190 днів/рік). 

Величина максимально разового викиду пилу при розвантажені авто складе: 
Мг/с = 0,05×0,03×1,2×0,5×0,01×0,8×0,7×12×106   = 0,0168 г/с. 
                                  3600 
Валові величини викиду пилу при розвантажені автосамоскиду складе: 
Мт/рік = 0,0168 × 3600 × 76 × 10–6 = 0,0046 т/рік. 
 
Сумарні величини викидів під час роботи автотранспорту 
На балансі підприємства буде числитись один автосамоскид. Згідно параметрів 

технологічного процесу розробки родовища наявний автотранспорт не може 
виконувати одночасно один вид робіт – розвантажуватись, завантажуватись або 
переміщуватись територією. 

Для проведення розрахунку розсіювання приймаємо: 
- найбільшу максимальноразову величну викиду – в нашому випадку це викид під 

час розвантаження авто 0,0168 г/с; 
- загальновалові величини викидів пилу під час роботи автотранспорту 

приймаються як сумарні викиди від переміщення та розвантаження від всіх залучених 
у роботах одиницях авто – 0,0101 т/рік. 

 
 
Викиди пилу під час зберігання матеріалів, що пиляться 
Викиди забруднюючих речовин (далі ЗР) розраховані згідно «Методического 

пособия по расчету выбросов от неорганизованых источников в промышленности 
строительных материалов» НИПИОСТРОМ, 1985 р. 

При зберіганні на складах матеріалів що пиляться, викиди відбуваються під час 
переробки матеріалів (пересипка, перевантаження) та при статичному зберігання 
матеріалів. Величини викидів пилу розраховуються за формулами: 

МХРг/с= К1 × К2 × К3 × К5 × К7 ×В × G × 106 + [К3×К4 ×К5×К6×К7×q×FПЛ], г/с 
   3600 
МХРт/рік= 0,11×8,64×10-2×К4 ×К5×К6×К7×q×FПЛ×(1-η)×(Т-Тд-Тс), т/рік. 

де:  К1 - вагова доля пилової фракції у матеріалі; 
К2 - доля пилу, що переходить в аерозоль; 
К3 - коефіцієнт, що враховує метеоумови; 
К4 - коефіцієнт, що враховує захищеність вузла ; 
К5- коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
К6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу, що складується; 
К7- коефіцієнт, що враховує розмір (крупність) матеріалу; 
В - коефіцієнт, що враховує висоту пересипу; 
G - виробнича потужність вузла пересипання (сумарна кількість матеріалу, що 

переробляється), т/год; 
106 - перевідний коефіцієнт т в г; 
q – максимальний питомий здув пилу, г/м3×с; 
FПЛ – поверхня пилення в плані, м2; 
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FРОБ– поверхня пилення в плані, на якій систематично ведуться вантажні роботи 
(не менше 1-го разу в тиждень), м2; 

Т – загальний час зберігання матеріалу за період що розглядається, доб. (365); Тд 
– кількість днів з дощем; Тс - кількість днів з снігом (98); 

η – коефіцієнт, що характеризує ефективність засобів пиловловлення, дол.од. 
В нашому випадку, першою частиною формули, яка враховує пересипку 

матеріалів можно знехтувати, так як дані викиди пораховані вище під кожен вид 
гірничої спецтехніки. 

 
Розрахунок величин пилоутворення від відвалу 
Для зберігання розкривних порід буде влаштований тимчасовий відвал. Даний 

відвал буде експлуатуватись протягом всіх років експлуатації проектованого кар’єру 
до часу завершення виконання рекультиваційних робіт по відновленню відробленого 
простору кар’єру. Розрахунок проводимо для найгіршого варіанту, тобто для 
найбільших параметрів сформованого відвалу. 

К3 = 1,2 (V=2,7-3,2 м/с); 
К4 = 1,0 (4 сторони відкриті) ; 
К5= 0,01 (вологість матеріалу більше 10%); 
К6 = FРОБ / FПЛ = 400/22000 = 0,018; 
К7= 0,8 (крупність матеріалу 1-3 мм); 
η = 0 (засоби пилопродавлення не використовуються); 
q = 0,002 г/м3×с; 
FПЛ = 22000 м2 – загальна площа відвалів; 
FРОБ = 400м2(20×20м). 
Величина викиду пилу при зберіганні матеріалу на території відвалу складе: 

Мг/с =  1,2×1×0,01×0,018×0,8×0,002×22000 = 0,0076 г/с 
Мт/рік= 0,11×8,64×10-2×1,0×0,01×0,018×0,8×0,002×22000×(1-0)×205 = 0,0123 т/рік. 

 
 
Викиди під час роботи кар’єрної спецтехніки та автотранспорту 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 

двигунів внутрішнього згорання (ДВС) транспортних засобів виконаний за «Методикою 
розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 
транспортних засобів» (затверджена наказом Держкомстату України від  
13 листопада 2008 р. № 452). 

Вихідними даними для проведення розрахунку обсягів викидів забруднюючих 
речовин у повітря від автотранспорту є: характеристика робочого парку підприємства; 
витрати палива на пробіг і транспортну роботу автотранспорту; питомі викиди 
забруднюючих речовин з одиниці використаного палива та коефіцієнти технічного 
стану авто (табличні дані). 

При розрахунку були враховані коефіцієнти технічного стану автотранспорту, 
що враховували збільшення нормативної витрати палива для даних груп автомобілів; 
та коефіцієнти коригування збільшення нормативної витрати палива при роботі у 
важких шляхових умовах (кар’єри, відвали та ін.). 
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Методика розрахунку 
Розрахунок обсягів витраченого палива m-го суб’єкта господарської діяльності 

за групами автотранспорту (легкові, автобуси, вантажні) у вагових одиницях 
здійснюється за формулою: 

Мikm = Qikm × Кi , т 
де Мikm – маса витраченого i-го виду палива к-тою групою автотранспорту m-го суб’єкта 
господарської діяльності, т; 

Qikm – кількість витраченого i-го виду палива к-тою групою авто m-го суб’єкта 
госпдіяльності в одиницях об’єму (тис.л, тис.м3); 

Кi – коефіціенти переведення у вагові одиниці i-го виду палива (кг/л). 
Для різних видів палива величина коефіцієнта Кi складає: 
- для бензину Кi = 0,74 кг/л; 
- для газойлів (дизельного палива) Кi = 0,85 кг/л; 
- для газу крапленого Кi = 0,55 кг/л; для газу зрідженого Кi = 0,59 кг/л. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин у повітря (крім свинцю) від 

використання палива автотранспортом юридичних осіб здійснюється за формулою: 
Вjikm = Мikm × КпBjik × КТСjik, кг/рік 

де Вjikm – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини (окрім свинцю) від спожитого 
палива i-го виду к-тою групою (легкові, автобуси, вантажні) автотранспорту з 
однаковою нормою витрати палива m-го суб’єкта господарської діяльності, кг/рік; 

Мikm – обсяги спожитого палива i-го виду к-тою групою автотранспорту m-го 
суб’єкта господарської діяльності, т; 

КпBjik – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини (окрім свинцю) від використання 
палива i-го виду к-тою групою автотранспорту суб’єктів господарської діяльності; 

КТСjik – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-ї забруднюючої 
речовини (окрім свинцю) від використання палива i-го виду к-тою групою 
автотранспорту суб’єктів господарської діяльності. 

Викиди свинцю визначаються тільки для етильованого бензину. 
Максимально разовий викид j-ї забруднюючої речовини автомобілями к-тої 

групи (по маркам та моделям) та загально річний валовий викид, визначаються згідно 
формул: 

Вмрjikm = (Вjikm×1000×nik) / (TРОБ×3600), г/с, 
ВРjikm = (Вjikm × nik)/ 1000, т/рік; 

де nik – кількість автотранспорту к-тої групи з однаковою нормою витрати палива i-го 
виду, шт.; 

TРОБ – час роботи авто, год/рік. 
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Таблиця 1.5.3.2.2 Характеристика автотранспорту та спецтехніки робочого 
парку підприємства 
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Екскаватор Liebherr 
R 902 з є.к. 1,0м3 
потужністю 75кВт 
(102к.с.) 

1 
Газойлі 

(дизельне 
паливо) 

-- 
10,5 т 

1000 год 
-- 2,92 15,96 1520 -- 

Бульдозер ДЗ-42 
потужністю 70кВт 
(95к.с.) 

1 
Газойлі 

(дизельне 
паливо) 

-- 
10,5 т 

1000 год 
-- 2,92 15,96 1520 -- 

Автосамоскид КрАЗ-
2561 
вантажопідйомністю 
12,0т потужністю 
176кВт (239к.с.) 

1 
Газойлі 

(дизельне 
паливо) 

0,85 
52,0 кг 
100 км 

-- 2,89 15,81 1520 15-20 

ПРИМІТКИ: 
В розрахунках витрат палива враховані коефіцієнти, що характеризують роботу гірничого обладнання та 

авто при малих швидкостях та важких шляхових умовах (кар’єр). 
Витрати палива були прийняті згідно технічних характеристик на автосамоскид та даних «Справочник 

горного інженера. Нормы расхода основных эксплуатационных материалов выемочно-погрузочным и 
вспомогательным оборудованием» 

 
В таблиці 1.5.3.2.2 наводяться результати автоматизованого розрахунку 

величин витрат палива автотранспорту. З метою висвітлення та прозорості 
результатів цих розрахунків приводим приклад розрахунку витрат палива для 
екскаватора Liebherr R 902 при режимі роботи 504 год/рік: 

Вт/рік = 10,5т палива × 1520год/рік    = 15,960т/рік. 
                          1000год роботи  
Вг/с = 15,960т/рік × 1000000 (коефіцієнт переведення тон в грами)   = 2,92г/с. 
                                    1520год/рік ×3600секунд  
Величини витрат палива для інших одиниць автотранспорту виконувались 

аналогічно. 
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Таблиця 1.5.3.2.3 Величини викидів забруднюючих речовин від автотранспорту 
та спецтехніки підприємства 

Назва гірничої 
автотехніки 

Назва показників 
Назва забруднюючої речовини 

Оксид 
вуглецю 

Метан 
Діоксид 
азоту 

Сажа 
Діоксид 

сірки 

Екскаватор Liebherr 
R 902 з є.к. 1,0м3 
потужністю 75кВт 
(102к.с.) 

КпBjik , кг/т 36,2 0,25 31,4 3,85 4,3 

КТСjik 1,5 1,4 0,95 1,8 1 

Валовий викид, т/рік 0,8666 0,0056 0,4761 0,1106 0,0686 

Валовий викид, г/с 0,1584 0,0010 0,0870 0,0202 0,0125 

Бульдозер ДЗ-42 
потужністю 70кВт 
(95к.с.) 

КпBjik , кг/т 36,2 0,25 31,4 3,85 4,3 

КТСjik 1,5 1,4 0,95 1,8 1 

Валовий викид, т/рік 0,8666 0,0056 0,4761 0,1106 0,0686 

Валовий викид, г/с 0,1584 0,0010 0,0870 0,0202 0,0125 

Автосамоскид 
КрАЗ-2561 
вантажопідйомніст
ю 12,0т потужністю 
176кВт (239к.с.) 

КпBjik , кг/т 36,2 0,25 31,4 3,85 4,3 

КТСjik 1,5 1,4 0,95 1,8 1 

Валовий викид, т/рік 0,8585 0,0055 0,4716 0,1096 0,0680 

Валовий викид, г/с 0,1569 0,0010 0,0862 0,0200 0,0124 

ПРИМІТКИ: КпBjik - питомі викиди забруднюючої речовини, кг/т; 
 КТСjik - коефіцієнт впливу технічного стану, КТСjik. 

 
 
В таблиці 1.5.3.2.3 наводяться результати автоматизованого розрахунку 

величин викидів від автотранспорту. З метою висвітлення та прозорості результатів 
цих розрахунків приводим приклад розрахунку величини викидів забруднюючої 
речовини по діоксиду азоту для екскаватора CAT-320GC: 
Вт/рік = Мikm × КпBjik × КТСjik = 15,960т/рік палива    ×   31,4       ×    0,95       = 0,4761 т/рік; 

                                   1000 (коефіцієнт переведення кг в тони) 
 

Вг/с = 0,4761 т/рік × 1000000 (коефіцієнт переведення тон в грами)   = 0,0870 г/с. 
    1520год/рік × 3600 (коефіцієнт переведення годин в секунди) 
 
Величини викидів по іншим забруднюючим речовинам та автотранспорту 

виконувались аналогічно. 



 

45 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
01/2022 – ОВД 

Розрахунок викидів від ремонтно-зварних робіт та заправки спецтехніки 
В разі виникнення потреби в аварійному ремонті для великогабаритної 

спецтехніки (екскаватори та бульдозери) в зв’язку з складністю їх переміщення на 
далекі відстані (в спеціалізовані майстерні) будуть проводити на території кар’єру. 
Поточний ремонт та обслуговування гірничої спецтехніки та автосамоскидів будуть 
проводити в спеціалізованих ремонтних майстернях, що розташовуються поза 
межами кар’єру. Роботи з ремонту екскаваторів та бульдозерів передбачають 
зварювальні роботи та різку металу. 

 
Розрахунок викидів від зварки 
На території кар’єру під час виконання ремонтних робіт в разі необхідності 

будуть виконувати зварні роботи. Зварювання проводиться апаратом електродами 
типу АНО-4, АНО-21. В продовж місяця може бути використано максимально до 5 кг 
електродів. Кількість годин роботи електрозварювального апарату складе до 50-60 
годин в рік. 

Валові викиди забруднюючих речовин, що утворюються під час зварювання, 
визначалися розрахунково-балансовим методом згідно «Зварювальне виробництво. 
Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря різними виробництвами», том 1, Донецьк 2004 р. 

Питомий викид від електродів АНО-4 згідно табличних даних складає: 
- Заліза оксид (Fe2O3) – 5,41 г/кг; 
- Марганцю оксид (MnO2) – 0,59 г/кг. 
Питомий викид від електродів АНО-21 згідно табличних даних складає: 
- Заліза оксид (Fe2O3) – 6,0 г/кг; 
- Марганцю оксид (MnO2) – 0,59 г/кг; 
- Силіцію оксид (SiО2) – 1,77 г/кг. 
 
Розрахунок викидів від механічної обробки металу 
Під час обробки металічних деталей за допомогою станків в атмосферу 

виділяється пил абразивно-металічний. Валові викиди забруднюючих речовин 
визначалися згідно «Механическая обработка металлов. Збірник показників емісії 
(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами», том 2, Донецьк 2004 р. 

Кількість годин роботи металообробного обладнання складе до  
15-20 годин в рік. 

Питомі викиди пилу абразивно-металічного згідно табличних даних методики 
складуть: 

- свердлильний станок – 0,0004 г/с; 
- станок для різки металу – 0,006 г/с. 
Викиди пилу абразивно-металічного, що буде утворюватись ремонтних робіт, 

що включають роботи із різки та обробки металічних деталей на території кар’єру 
складуть – 0,0064 г/с або 0,0005 т/рік. 
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Розрахунок викидів від заправки спецтехніки в кар’єрі 
Валові викиди забруднюючих речовин, що викидаються під час заправки 

спецтехніки в кар’єрі, визначалися розрахунково-балансовим методом згідно 
методики «Заправка автотранспорту. Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том 1, 
Донецьк 2004 р. 

Під час заправки спецтехніки та авто в атмосферне повітря будуть викидатись 
пари дизельного палива. 

Кількість викидів в атмосферу шкідливих забруднюючих речовин (кг/год) 
розраховується згідно формули: 

M = Q × K × g, кг/год 
де Q – потужність паливозаправляючих колонок – 30 м3/год (або 500 л/хв); 

K – коефіцієнт, що залежить від концентрації парів палива (для бензину – 
0,000058, для дизельного палива – 0,000036); 

g – густина палива, кг/м3 (бензину – 730, дизельного палива - 930); 
Т – час роботи паливозаправляючих колонок складе до 1,72год/рік; 
Величини викидів забруднюючих речовин складуть: 

Mг/с =  = 
30 0,000036 930 1000

3600

  
 = 0,2790 г/с; 

Mт/р = Mг/с × 10-6 × 3600 × Т = 0,2790 × 10-6 × 3600 × 1,72 = 0,0017 т/рік. 
 

3600

1000  g K   Q 
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Таблиця 1.5.3.2.4 Параметри джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що будуть діяти на території кар’єру 
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Координати ДВ на карті Характеристика 
пилогазоповітряної 

суміші 

ЗР Вихідні данні для 
визначення величини 

викиду (мах 
розрахункові) 

Точкового або  
початок центра 

симетрії 
площинного 

Ширина та 
довжина 

площинного 

Код Найменування 
Об’єм, 
м3/с 

Швид-
кість, 
м/с 

Т, 
ºС Х1 Y1 Х2 Y2 г/с т/рік 

01 
Екскаватор Liebherr R 902 
з є.к. 1,0м3 потужністю 
75кВт (102к.с.) 

1 1520 5 --- 0 60 -56 5 3 -- -- 7,3 

301 Азоту діоксид 0,0870 0,4761 
330 Діоксид сірки (сірчистий ангідрид) 0,0125 0,0686 
337 Вуглецю оксид 0,1584 0,8666 
410 Метан 0,0010 0,0056 
328 Сажа 0,0202 0,1106 

2902 
Тверді суспендовані частинки 
недиференційовані за складом  

0,0630 0,3447 

02 
Бульдозер ДЗ-42 
потужністю 70кВт (95к.с.) 

1 1520 3 -- 0 -130 16 5 3 -- -- 7,3 

301 Азоту діоксид 0,0870 0,4761 
330 Діоксид сірки (сірчистий ангідрид) 0,0125 0,0686 
337 Вуглецю оксид 0,1584 0,8666 
410 Метан 0,0010 0,0056 
328 Сажа 0,0202 0,1106 

2902 
Тверді суспендовані частинки 
недиференційовані за складом  0,0440 0,2408 

03 

Автосамоскид КрАЗ-2561 
вантажопідйомністю 12,0т 
потужністю 176кВт 
(239к.с.) 

1 1520 3 -- 0 0 -110 8 3 -- -- 7,3 

301 Азоту діоксид 0,0862 0,4716 
330 Діоксид сірки (сірчистий ангідрид) 0,0124 0,0680 
337 Вуглецю оксид 0,1569 0,8585 
410 Метан 0,0010 0,0055 
328 Сажа 0,0200 0,1096 

2902 
Тверді суспендовані частинки 
недиференційовані за складом  

0,0168 0,0101 

04 Відвал 1 8760 10 -- 0 -185 12 150 150 -- -- 7,3 2902 
Тверді суспендовані частинки 
недиференційовані за складом  

0,0076 0,0123 

05 Пост заправки спецтехніки 1 1,72 2 -- 0 5 -150 3 3 -- -- 7,3 2704 Пари дизельного палива 0,2790 0,0017 

06 
Ремонтні роботи (пости 
зварки та різки металів) 

1 80 2 -- 0 5 -155 5 5 -- -- 7,3 

123 Оксид (III) заліза 0,002 0,00034 
143 Марганець та його сполуки 0,0002 0,000035 
323 Силіцію оксид 0,0005 0,000053 

2902 
Тверді суспендовані частинки 
недиференційовані за складом  

0,0064 0,0005 

Сумарні величини викиду 1,2542 5,1787 

Примітки: ДВ – джерело викиду; 
  ЗР– забруднююча речовина. 
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1.5.3.3 Вихідні дані для програмного розрахунку розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземних шарах атмосфери 
виконаний за програмою «ЭОЛ(ГАЗ) 2000-h» версія 4.0, що рекомендована 
Міністерством енергетики та захисту довкілля України. 

Під час проведення програмного розрахунку розсіювання були прийняті наступні 
значення вихідних величин: 

- Розмір сторін прямокутника (ділянки прийнятої для розрахунку) 2000×2000м; 
- Крок розрахункової сітки 25 м; 
- Константу доцільності проведення розрахунку 0,05; 
- Варіант завдання фону – «а» (значення фонових концентрацій не 

враховують вклад від джерел кар’єру; 
- Була порахована зона впливу від кар’єра. 
Під час розрахунку розсіювання були враховані всі неорганізовані джерела 

викидів твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом (пил 
грунтових порід, пил абразивно-металічний). В розрахунку розсіювання не 
враховувались викиди вихлопних газів від автомашин та спецтехніки, так як ці джерела 
відносяться до нестаціонарних (пересувних) джерел. 

Згідно даних «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованых 
источников в промышленности строительных материалов» НИПИОСТРОМ, 1985 р. 
кар’єри та видобувні роботи, що виконуються на їх території, можна розглядати як єдине 
джерело рівномірно розосереджених викидів від виймально-вантажних робіт. Відвали 
розкривних порід задаються як окремі ділянки пилення. 

Кар’єр являє собою виїмку на денній поверхні землі (яму) середньою глибиною 
10м. Даним параметром під час проведення програмного розрахунку розсіювання 
можна знехтувати, враховуючи велику глибину кар’єрної виїмки та розташування 
джерел викидів на різних висотах. 

 
Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі 
Згідно рекомендацій ОНД-86 «Методика розрахунку концентрацій в атмосферному 

повітрі шкідливих речовин, що є у викидах підприємств» (п.5.21) в оцінці можливих 
впливів на атмосферу приймаються тільки ті викиди забруднюючих речовин, доцільність 
розрахунку яких була підтверджена. 

Розрахунок проводився за формулою: 

   Ф = 0,01×Н при Н > 10 м; 

   Ф = 0,1 при H < 10 м, 
де М – сумарне значення викиду даної речовини від усіх джерел викидів, що відповідає 
найбільш несприятливим з встановлених умов викиду (максимальне значення), г/с; 

Н – середньозважена по підприємству висота джерел викидів; 
ГДК – максимальна граничнодопустима концентрація, мг/м3. 

;Ф
ГДК

M
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Таблиця 1.5.3.3.1 Доцільність проведення розрахунків розсіювання на ЕОМ 

№ 
з/п 

Код Назва забруднюючої речовини Ф 

Доцільність проведення розрахунків розсіювання 
М/ГДК 

М, г/с ГДК, мг/м3 Результат Доцільність 

1 123 Оксид заліза (III) 0,1 0,002 0,4 0,0050 Ні 

2 143 Марганець та його сполуки 0,1 0,0002 0,01 0,0200 Ні 

3 323 Силіцію оксид 0,1 0,0005 0,02 0,0250 Ні 

4 2704 Пари дизельного палива 0,1 0,2790 5,0 0,0558 Ні 

5 2902 
Тверді суспендовані частинки 
недиференційовані за складом  

0,1 0,1378 0,5 0,2756 ТАК 

 
В розрахунку величин коефіцієнтів доцільності враховувались величини викидів 

тільки від стаціонарних джерел – джерела пилення гірничих порід, заправка гірничої 
автоспецтехніки, ремонтні роботи. Викиди вихлопних газів від автотранспорту та 
гірничої автоспецтехніки не враховувались, так як ці джерела відносяться до 
нестаціонарних (пересувних) і відповідно в розрахунку розсіювання не враховуються. 

Згідно визначення порахованої доцільності, розрахунок розсіювання викидів в 
атмосферу недоцільно проводити для таких забруднюючих речовин: оксид заліза, 
марганець та його сполуки, силіцію оксид, пари дизельного палива. Це свідчить, що 
викид даних речовин не створює зони забруднення – їх вклад у фонове забруднення 
атмосфери за межами кар’єру є меншим від 0,1 частки ГДК або взагалі відсутній. 

У формування стану та рівня забруднення атмосферного повітря в районі 
провадження планованої діяльності можуть відігравати тільки тверді суспендовані 
частинки недиференційовані за складом (завислі речовини). Для визначення степені 
їх впливу на навколишнє природне середовище був проведений програмний 
розрахунок їх розсіювання в приземних шарах атмосфери. 



 

50 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
01/2022 – ОВНС 

1.5.3.4 Результати та аналіз програмного розрахунку розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

Під час виконання планових видобувних робіт на території кар’єру будуть наявні 
нестаціонарні та неорганізовані джерела викидів забруднюючих речовин. Організовані 
стаціонарні джерела викидів будуть відсутні. 

Результати програмного розрахунку розсіювання показали, що максимальні 
приземні концентрації забруднюючих речовин (із урахуванням фонового забруднення 
атмосфери), викид яких має місце на території кар’єру, не перевищують нормативних 
вимог - величину граничнодопустимої концентрації для населених пунктів (ГДКн.п.). 

В програмному розрахунку розсіювання, так як кар’єр має неправильну форму, 
для визначення величин максимальних приземних концентрацій на межі кар’єру та 
заказнику задавались розрахункові точки №1-6 поставлених по крайніх межах кар’єру. 
Найбільший вклад спостерігаємо в розрахунковій точці №6. 

Результати програмного розрахунку розсіювання та порівняльний аналіз 
величин максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин із 
нормативними вимогами наведені в таблиці 1.5.3.4.1. 

Згідно вищенаведених розрахунків величин викидів та програмного розрахунку 
розсіювання забруднюючих речовин – негативний вплив на існуючий стан 
атмосферного повітря буде відсутній. Викиди забруднюючих речовин не створюють 
зони забруднення і знаходяться в межах нормативних вимог – величини максимальних 
приземних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують величин ГДКн.п.. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин, що здійснюватимуться з джерел кар’єру, 
не чинять негативного впливу на оточуюче природне середовище. 

Також слід зауважити, що основні об’єми викидів пов’язані із пиленням гірничих 
порід з території кар’єру. Пил гірничих порід (розривних порід та корисної копалини) не 
є токсичною чи небезпечною речовиною, що є чужорідною природному середовищу – 
цей пил є частиною навколишнього природного середовища. А так як всі викиди 
відбуваються на території кар’єру, що являє собою виїмку на денній поверхні землі, то 
згідно специфічних аерологічних умов кар’єрів – всі викиди пилу гірничих порід 
лишаються в кар’єрній виїмці і не виносяться повітряними потоками поза його межі. 

Негативний вплив на навколишнє повітряне середовище від провадження 
планованої діяльності - відсутній. 
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Таблиця 1.5.3.4.1 Результати програмного розрахунку розсіювання та 
порівняльний аналіз величин максимальних приземних концентрацій забруднюючих 
речовин із нормативними вимогами 

№ 
з/п 

Назва забруднюючої  
речовини 

ГДКн.п 
мг/м3 

Клас 
небез-
пеки 

Величина 
фону, 

 
в частках 

ГДК 

Величина maх 
приземної 

концентрації  
з врахуванням фону 

Величина вкладу від 
проектованих 

джерел в загальний 
стан забруднення 

атмосферного 
повітря 

в частках 
ГДК 

мг/м3 
в частках 

ГДК 
мг/м3 

Найбільші величини максимальних приземних концентрацій, що можуть утворюватись на території 
кар’єру (в робочій зоні) 

1 Завислі речовини (пил) 0,5 3 0,10 0,3977 0,1989 0,2977 0,1489 

Найбільші величини максимальних приземних концентрацій, що можуть утворюватись на межі 
території кар’єру (розрахункова точка №6) 

1 Завислі речовини (пил) 0,5 3 0,10 0,1889 0,0945 0,0889 0,0445 

Величини максимальних приземних концентрацій на межі санітарно-захисної зони кар’єру СЗЗ=100м 

1 Завислі речовини (пил) 0,5 3 0,10 0,1500 0,0750 0,0500 0,0250 

2 Оксид заліза (III) 0,4 3 0,40 

Максимальні приземні концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі знаходяться на рівні фонового 
забруднення. 

Вклад від викиду забруднюючих речовин – 
відсутній 

3 Марганець та його сполуки 0,01 2 0,40 

4 Азоту діоксид 0,2 3 0,09 

5 Силіцію оксид 0,02 2 0,40 

6к Сажа 0,15 3 0,10 

7 Діоксид сірки 0,5 3 0,04 

8 Вуглецю оксид 5 4 0,08 

9 Пари дизельного палива 5,0 4 0,40 

10 Метан 50,0 4 0,10 
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Додаток 1.5.3.4-1 Програмний розрахунок 
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1.5.4 Оцінка забруднення грунту та надр 
Провадження планованої діяльності не буде призводити до забруднення 

навколишніх грунтів та надр. Передбачається виконання комплексу охоронних, 
захисних та відновлюючих заходів щодо попередження забруднення забруднюючими 
речовинами, твердими та рідкими відходами та здійснення негативних впливів на 
грунти та надра. 

- всі можливі утворені відходи, що можуть утворюватись під час експлуатації 
будуть тимчасово складуватись в закриті контейнера промплощадці кар’єру або 
відразу вивозитись за межі кар’єру на утилізацію та переробку; 

- згідно вищенаведених розрахунків, всі викиди забруднюючих речовин, що 
можуть здійснюватись з джерел, які діятимуть на території кар’єру, не будуть 
перевищувати нормативних величин і не будуть спричинювати забруднення 
навколишніх земель; 

- технічне обслуговування та заправка гірничої автотехніки буде проводитись 
на спеціальних площадках із твердим покриттям або із використанням спеціальних 
піддонів, які попереджують потрапляння паливно-мастильних матеріалів в навколишні 
грунти. 

Хімічне, біологічне і радіоактивне забруднення, можливість виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ не передбачається. Екзогенний та 
ендогенний вплив на ґрунти від планованої діяльності відсутній. 

 
1.5.5 Оцінка за видами та кількістю шумового, вібраційного, світлового, 

теплового, радіаційного забруднення, а також випромінення 
Розрахунок здійснювався на основі таких нормативних документів: 
- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 
- ДСТУ-Н Б В.1.1.34:2013 «Настанова з розрахунку та проектування 

звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків»; 
- ДСТУ ГОСТ 31295.2:2007 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухання звуку під час 

розповсюдження на місцевості»; 
- ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»; 
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»; 
- ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку 
Розрахунок шуму (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) 
Для визначення сумарних рівнів звукового тиску від кількох джерел n з постійним 

шумом Lсум., дБ, визначають у кожній октавній смузі частот за формулою: 
Lсум.=10 lg (∑ 10 ,  ) 
Li – рівень звукового тиску в даній октавній смузі частот і-того джерела шуму, дБ 
Розрахунок рівня шуму La на відстані від джерела шуму: 
La = Lсум. - 20lg r + 10 lg Ф – βar - 10lgΩ 
r – відстань від розрахункової точки до акустичного джерела шуму, м; 
Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 

розрахункової точки в октавних смугах частот, Ф=1; 
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βa – величина затухання звуку в атмосфері, подана у розрахунках таблиці 
1.5.5.2; 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється  шум даного джерела, Ω = 4π. 
Вихідні дані та результати розрахунку наводяться в таблицях 1.5.5.1-1.5.5.2. 
Таблиця 1.5.5.1 Вихідні дані 

Найменування 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 
Рівні шуму та 

еквівалентні рівні 
шуму, дБА, дБАекв 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівень звукового тиску, Дб 

Екскаватор 81 83 86 88 87 84 81 78 87 

Бульдозер 79 81 83 85 86 81 78 60 85 

Автосамоскид 855 86 83 88 89 96 85 83 90 

 
Таблиця 1.5.5.2 Розрахунок рівня звукового тиску у кар’єрі та в межах санітарної 

зони 

Найменування 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

Р
ів

ні
 ш

ум
у 

та
 

ек
ві

ва
л

ен
тн

і р
ів

ні
 

ш
ум

у,
 д

Б
А

, 
д

Б
А

ек
в 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівень звукового тиску, Дб 

1 2 3 

Загальний максимально 
можливий рівень шуму від 

працюючих машин та механізмів 
86,6 88,6 91,4 93,4 92,8 89,4 86,4 82,8 92,6 

Величина затухання звуку у 
повітрі, βa 

0,0002 0,00036 0,001 0,0032 0,0109 0,0296 0,0535 0,0727 0,021 

Рівень звукового тиску на межі 
кар‘єру 

41,6 43,6 46,5 48,5 47,8 44,5 41,5 37,8 47,6 

Результати розрахунку 

Рівень звукового тиску на 
відстані 5м від межі кар‘єру та 

початку межі заказника 
місцевого значення 

16,6 18,6 21,5 23,5 22,8 19,4 16,3 12,5 22,5 

Рівень звукового тиску  
на відстані 20 м 
від межі кар’єру 

4,6 6,6 9,5 11,4 10,6 6,9 3,4 0 10,2 

Рівень звукового тиску  
на відстані 50 м 
від межі кар’єру 

0 0 1,5 3,4 2,3 0 0 0 1,6 

Рівень звукового тиску  
на відстані санітарно-захисної 

зони 100 м 
від межі кар’єру 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Допустимий рівень за ДБН В.1.1-
31:2013 в денний час доби 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Отже, основними чинниками шуму у кар’єрі є працюючі машини та механізми. 
Згідно виконаних розрахунків шумового режиму, показники шуму на межі території 
кар’єру вже є мінімальні і не перевищують встановлені допустимі норми; на відстані 
5м від межі кар’єру де може починатись вплив на поруч розташований заказник 
місцевого значення дані шумового навантаження стають мінімальні і набагато менші 
за нормативні показники; з ростом відстані від джерел шуму (20-50 та 100м) показники 
шумового навантаження починають прямувати до нуля. 

Відповідно до вищезазначеного, шумовий вплив від кар’єрних джерел на 
території самого кар’єру та за його межами повністю відсутній. 
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Отже, основними чинниками шуму у кар’єрі є працюючі машини та механізми. 
За розрахунками джерел шуму характеристика шумового режиму в межах санітарної 
зони не перевищує встановлені допустимі норми. 

 
Оцінка світлового, теплового, радіаційного забруднення, а також випромінення 
Провадження планованої діяльності не супроводжується світловим і тепловим 

забрудненням. Джерела утворення теплових і світлових забруднень на території 
кар’єру відсутні. 

Радіаційне, світлове, теплове забруднення під час провадження планованої 
діяльності не передбачається. 

Оцінка природної радіоактивності порід родовища в надрах проводилась згідно 
вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», а зокрема ДБН Б.В.1.4-1.01-97 
«Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних 
радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні».  

Радіологічні дослідження пісків виконані в лабораторії ДУ «Рівненський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» по відібраним 
на родовищі зразкам породи, на що є радіаційний сертифікат і паспорт на сировину. 
На радіаційно – гігієнічні дослідження сировини з дублікатів відібрано 4 проби. За 
результатами робіт аномальних порід з підвищеною гама-активністю не було 
виявлено. Вміст природних радіонуклідів радію – 226, торію 232 і калію – 40 не 
перевищує норми (370Бк/кг згідно п. 8.6.1. НРБУ-97), що дає право використовувати 
дані відклади для всіх видів будівництва без обмежень. 

Максимальна сумарна питома активність природних радіонуклідів в пробі 
корисної копалини становить 18-21Бк/кг, що відповідає вимогам НРБУ-97. Відповідно 
корисна копалина відноситься до 1го класу (Аеф≤370Бк/кг) і може використовуватися 
для усіх видів будівництва без обмежень, відповідно до вимог ДБН Б В.1.4-1.01 та 
НРБУ-97(п.8.7.3, б). 

Радіаційно-гігієнічна якість корисної копалини контролюватиметься постійно при 
проведення видобувних робіт. Піски повинні відповідати І класу радіаційної безпеки 
згідно ДБН В.1.4-1.01-97. Контроль за радіаційно-гігієнічною оцінкою якості корисної 
копалини буде виконуватись відповідним сертифікованим підприємством згідно 
заключених угод. 
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Додаток 1.5.5-1 Паспорт радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу 
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2 Опис виправданих альтернатив планованої діяльності 
Територіальні альтернативи місця провадження планованої діяльності: 
Територіальна альтернатива 1. 
Місце провадження планованої діяльності – територія Дворовицького родовища 

пісків, розташованого Рівненського району 
Рівненської області. 

Територіальна альтернатива 2. 
Місце провадження планованої діяльності територіально прикріплене до місця 

розташування розвіданого родовища та обмежене в розмірі площі наявністю 
розвіданих запасів корисної копалини. Відповідно, розгляд іншої територіальної 
альтернативи – це відмова від реалізації провадження планованої діяльності. 

Технологічні (виробничі) альтернативи 
Видобування на Дворовицькому родовищі корисної копалини (будівельні піски) 

відкритим методом (кар’єр) з метою забезпечення сировиною підприємств будівельної 
промисловості. 

Технічна альтернатива 1. 
Видобуток корисної копалини «сухим» відкритим методом (кар’єр) по 

автотранспортній системі розробки із використанням спеціалізованої гірничої 
автотехніки – бульдозера та екскаватора «зворотня лопата» з паралельним 
просуванням фронту робіт 1м розкривним та 1-2ма добувним уступом висотою до 
5,0м. Пісок розробляється та вантажиться екскаватором на автотранспорт Споживача. 
Допоміжні роботи по зачистці покрівлі корисної копалини здійснюються бульдозером. 
Грунтово-рослинний шар зніматиметься бульдозером та складуватиметься в 
тимчасових буртах, де буде зберігатись для застосування при наступній рекультивації 
земель відпрацьованого кар’єру. 

Рекультивація земель, порушених гірничо-видобувними роботами, 
передбачається після завершення його відпрацювання під пасовище, сплановані 
борта кар’єру під кущо-лісонасадження. 

Технічна альтернатива 2. 
Розробка грунтово-рослинного шару, виконання рекультивації відпрацьованого 

родовища – аналогічно технічній альтернативі 1. 
Видобування піску бульдозерним методом: розробка із переміщенням в бурти з 

наступним навантаженням на автотранспорт Споживача. Застосування даного методу 
видобутку для родовища є менш доцільним, так як корисна копалина в родовищі 
залягає на достатньо велику глибину і відповідно для бульдозерного методу вимагає 
розробки в декілька видобувних уступів. 

Екскаваторний метод дозволяє здійснювати видобуток в 1н видобувний уступ 
та відразу навантажувати корисну копалину на транспорт споживача, відповідно більш 
якісно та раціонально вилучати корисну копалину. 

Відповідно, було прийняте рішення щодо відмови від технологічної 
альтернативи 2. Прийнята технологія найбільше підходить для наявних гідрологічних 
та геологічних умов родовища, параметрів екологічно безпечної та економічно 
доцільної розробки родовища і відповідає нормативним вимогам чинного 
законодавства України. 
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Виконання буро-вибухових робіт на території кар’єру не передбачається. На 
території родовища та в межах його впливу нього відсутні ареали розмноження та 
існування цінних представників тваринного світу, шляхи міграції тварин. Обрана 
технологія розробки родовища не передбачає застосування технологічного 
обладнання та виконання робіт з підвищеним рівнем шуму та вібрацій. Виконані 
розрахунки шумового впливу від гірничої техніки відповідають нормативним вимогам. 
Відповідно, можно зробити висновок, що планована діяльність не буде створювати 
факторів негативного шумового впливу на тваринний світ та відповідає вимогам 
безпечної експлуатації в період Сезону тиші який триває із з 1 квітня до 15 червня. 

Підприємство бере на себе зобов’язання виконувати правила проведення 
планованих робіт та експлуатації кар’єру, що забезпечуватимуть відсутність 
негативного впливу від планованої діяльності, що впливає або може вплинути на стан 
тваринного світу, забезпечувати охорону середовища існування, умов розмноження і 
шляхів міграції тварин відповідно до вимог Закону України «Про тваринний світ» та 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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3 Опис поточного стану довкілля та опис його ймовірної зміни без 
здійснення планованої діяльності 

Стан клімату та мікроклімату 
Кліматичні параметри (характеристики) району досліджень наведено згідно 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. 
Клімат території є помірно-континентальний. Місцевість характеризується 

теплим літом і помірно м’якою зимою (пересічна температура липня +18,2; січня – від 
-4,6ºС). Абсолютна максимальна температура +27,0ºС; абсолютна мінімальна 
температура -27ºС. Середньорічна температура складає 7,3ºС. 

Стійкий сніговий покрив утворюється в середині грудня і остаточно сходить у 
перших числах березня. Висота снігового покрову змінюється від 15 до 40 см. 

Таблиця 3.1 Температура зовнішнього повітря. 
Середня температура по місяцях 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-4,6 -3,4 0,7 8,0 13,8 16,7 18,2 17,5 13,1 7,7 2,1 -2,6 

 
Для району характерна висока вологість повітря, середньомісячне значення 

якої складає 79 %. Кількість опадів за рік складає 583мм на рік. За кількістю опадів 
район відноситься до вологої зони. 

Максимум опадів випадає в теплий період року: 75-80% річної норми. 
Найбільша кількість припадає на червень-липень, найменша – на січень-лютий. 

Протягом року переважають західні вітри. 
Таблиця 3.2 Середньорічна роза вітрів 

Переважний напрям вітру, його повторюваність % 
середня швидкість вітру, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

З 34 З 22 З 20 З 20 З 17 З 25 З 29 З 25 З 32 З 27 З 27 З 29 

4,8 4,8 4,6 4,3 3,8 3,5 3,3 3,1 3,7 4,2 4,9 4,8 

 
 
Метеорологічні характеристики і коефіцієнти що визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі: 

- Середня температура повітря найбільш жаркого (липня) місяця року + 18,2 С; 

- Середня температура повітря найбільш холодного (січня) місяця року – 4,6 С; 
- Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

перевищення якої складає 5% 12м/с; 
- середня повторюваність напрямку вітру у відсотках (роза вітрів): 

 північний 11,4; 
 північно-східний 6,3; 
 східний 8,9; 
 південно-східний 9,3; 
 південний 8,0; 
 південно-західний 11,4; 
 західний 29,1; 
 північно-західний 15,6; 
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- коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу на розсіювання шкідливих речовин на 
повітряний басейн - 1; 

- коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери і 
визначає умови горизонтального і вертикального розсіювань забруднюючих речовин 
в атмосфері - 180. 

 
Стан атмосферного повітря 
Поблизу території проектованого кар’єру великі підприємства-забрудники, що 

можуть призводити до значного забруднення чи здійснення пливу на стан 
атмосферного повітря, в районі провадження планової діяльності відсутні. 

Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 
повітря району провадження планової діяльності були прийняті згідно чинного 
«Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в 
атмосферному повітрі» затвердженого наказом №286 Міністерством екології та 
природних ресурсів України 30.07.2001 р. як для населеного пункту із чисельністю 
населення менше 50тис.осіб (населення найближчих населених пунктів становить: 

 
). 

Таблиця 3.3 Характеристика забруднюючих речовин, що містяться у викидах 

№ 
з/п 

Код Назва забруднюючої речовини 

П
е

ре
ва

ж
ни

й
 

аг
ре

га
тн

ий
 

ст
а

н 
в 

ум
ов

ах
 

ви
р

об
н

иц
тв

а
 

К
л

ас
 

не
б

ез
пе

ки
 

ГД
К

, 
м

г/
м

3
 Значення фонових 

концентрацій 

мг/м3 
в частках 

ГДК 

1 123 Оксид заліза (III) а 3 0,4 0,16 0,40 
2 143 Марганець та його сполуки а 2 0,01 0,004 0,40 
3 301 Азоту діоксид п 3 0,2 0,008 0,04 
4 323 Силіцію оксид а 2 0,02 0,008 0,40 
5 328 Сажа а 3 0,15 0,015 0,10 
6 330 Діоксид сірки (сірчистий ангідрид) п 3 0,5 0,02 0,04 
7 337 Вуглецю оксид п 4 5 0,4 0,08 
8 410 Метан п 4 50 20,0 0,40 

9 2902 

Тверді суспендовані частинки 
недиференційовані за складом (пил 
гірничих порід, пил абразивно-
металічний) 

а 3 0,5 0,05 0,10 

ПРИМІТКИ: діоксид азоту (код 301) та сірчистий ангідрид (код 330) утворюють групу сумації №31. 

 
 
Стан водного середовища та грунтів, рослинного та тваринного світу 
Родовище не розташовується у водоохоронних зонах природних водойм та 

річок. Поблизу території родовища відсутні природні та штучні водні об’єкти, на які 
може здійснюватися вплив. 

Планована діяльність буде проваджуватись на новому розвіданому родовищі, 
денна поверхня якого – це підошва старого відпрацьованого та вже рекультивованого 
кар’єру із видобутку черепашкових вапняків площею 2,69га. При проведенні розвідки 
вапняку було відзначено наявність в підстилаючих породах піску, що і є корисною 
копалиною Дворовицького родовища. 
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До кар'єру підходить існуюча ґрунтова дорога з північно-західної сторони. На 
даний час майже вся поверхня родовища задернована, частина вкрита низькорослими 
чагарниками. Поруч, на відстані 150м на південний захід розташовується лісовий 
масив. 

Тваринний світ представлений дрібними видами тварин, які вже є адаптовані до 
проживання у техногенному середовищі та легко мігрують на поруч розташовані 
території. 

Території та об’єкти природо-заповідного фонду (ПЗФ) в межах території 
родовища відсутні. Поруч території родовища розташовується ландшафтний заказник 
місцевого значення «Передільські горби». 

Для оцінки можливого впливу на існуючу флору та фауну території провадження 
планованої діяльності були проведені польові дослідження із залученням фахових 
спеціалістів Рівненського Державного Гуманітарного Університету. Рідкісні та цінні 
рослини та тварини, а також рослини і тварини які занесені в Червону та Зелену Книги 
України або знаходяться в переліку Резолюції 6 Бернської конвенції, в межах ділянки 
розташування родовища та санітарно-захисної зони кар’єру розміром 100м відсутні. 
Шляхи міграції тварин в межах ділянки розташування родовища та санітарно-захисної 
зони кар’єру розміром 100м відсутні. 

 
 
Культурна спадщина 
На території провадження планової діяльності та в межах санітарно-захисної 

зони кар’єру та зони можливого впливу об’єктів культурно спадщини не виявлено. 
 
Наявні туристичних осередків 
На території родовища та в межах 1-2,0х кілометрів навколо нього відсутні 

об’єкти, які можуть становити привабливість для відвідин різних видів туристів та 
відповідно створення туристичних шляхів та зон перебування туристів: відсутні об’єкти 
релігійної, історичної та культурної спадщини, природні об’єкти придатні для фізично-
активних видів туризму і спорту (наприклад скелі для скелелазання, повноводні річки 
для рафтінга тощо). 
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Додаток 3-1 Довідка щодо величин фонових концентрацій забруднюючих 
речовин в районі провадження планованої діяльності 
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Додаток 3-2 Довідка щодо відсутності об’єктів ПЗФ та рідких рослин і тварин на 
території провадження планованої діяльності 
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Додаток 3-3 Звіт польових досліджень Рівненського ДГУ щодо рідкісних тварин 
та рослин на території провадження планованої діяльності 
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4 Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої 

діяльності та її альтернативних варіантів 

Здоров’я населення 
Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення 

умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 
Згідно проведених розрахунків всі викиди забруднюючих речовин на території 

кар’єру є менші за нормативні вимоги (величина ГДК), а поза межами санітарно-
захисної зони кар’єру вклад від кар’єрних джерел майже відсутній (всі викиди 
забруднюючих речовин розсіюються до рівня існуючого фонового забруднення 
атмосфери) – відповідно не приводять до утворення незворотних наслідків. Рівень 
забруднення оцінюється як «допустимий», ступінь небезпечності – «безпечний». Всі 
можливі ризики на соціальне середовище та здоров’я населення оцінюються як 
прийнятні. 

Речовини, що мають канцерогенні властивості, у викидах з джерел, які будуть 
діяти на території кар’єру відсутні. Відповідно ризик розвитку канцерогенних ефектів 
на здоров’я населення – відсутній. Згідно проведеного розрахунку, ризик розвитку не 
канцерогенних ефектів на чутливі групи населення розглядають як зневажливо малий. 
Ризик розвитку не канцерогенних ефектів – відсутній. 

Рівні шуму, вібрації не будуть перевищувати норми допустимого впливу. 
Контроль за утворенням та подальшим поводженням з відходами та стоками 

дозволяє попередити їх потрапляння в навколишнє середовище а отже і умови 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. 

 
Стан фауни, флори, біорізноманіття 
Рідкісні та реліктові рослини та рослини, що знаходяться під охороною на 

прилеглих територіях та в межах впливу кар’єру відсутні. По території кар’єру не 
проходять шляхи міграції тварин. Об’єктів природно-заповідного фонду усіх категорій 
поблизу ділянки розташування кар’єру не виявлено, відповідно вплив відсутній. 

Навколишня територія характеризується малою видовою різноманітністю 
флори та фауни, відповідно, об’єкти фауни, на які може здійснюватись вплив, вже 
мігрували на інші території. Дослідження та приклади подібних впливів на фауну від 
видобувної діяльності в кар’єрі показують, що тварини в короткий термін звикають до 
них. Відповідно відбудеться переміщення природних ареалів існування місцевої 
флори та фауни з території кар’єру на території навколо кар’єру. Вплив на фауну від 
збільшення запиленості на локальних ділянках місцевості та шумовий вплив від 
кар’єрного обладнання оцінюється як дуже незначний або взагалі відсутній завдяки 
здібності тварин мігрувати та адаптуватись на близько розташовані території. 

До можливих антропогенних факторів, що впливають на флору та фауну 
навколишніх земель під час експлуатації кар’єру, можна віднести загибель значного 
числа дрібної ґрунтової дрібної фауни (хробаки, гризуни, комахи та ін.) та грунтового 
рослинного покриття (дерева, трава, чагарники) при переміщенні земляних мас. Вплив 
від проектованої видобувної діяльності та самого кар’єру на флору та фауну є 
опосередкований і оцінюється як незначний. 

По завершенню експлуатації кар’єру будуть виконані рекультиваційні роботи та 
у відробленому просторі влаштоване пасовище, борта заліснені. 
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Відповідно відбудеться переміщення природних ареалів існування місцевої 
флори та фауни з території кар’єру на прилеглі території навколо. З часом, на 
рекультивованій площі кар’єру природним чином утворяться нові ареали існування 
водної флори та фауни, що сприятиме відновленню природної рівноваги порушених 
видобувними роботами земель. 

 
Землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) 
Родовище розташовується на землях, які належать громаді села. Для реалізації 

планованої діяльності було вилучено в тимчасове користування земельну ділянку 
загальною площею 5,550га за погодженням із місцевою громадою, якій ці землі 
належать. 

Користування даною земельною ділянкою підприємство буде виконує згідно 
договору оренди із здійсненням відповідної орендної плати та також плати за 
користування надрами. 

По завершенню виробничої діяльності виконуються рекультиваційні роботи для 
відновлення порушеної території, надання землям нового функціонального 
призначення з метою створення можливості їх подальшого використання. 

 
 
Грунтів 
Родовище розташоване на малопродуктивних землях. Грунти навколишньої 

місцевості представлені піском та суглинками і відносяться до малородючих. 
Можливим негативним наслідком планованої діяльності є тимчасове відчуження 

земель для потреб кар’єру; переміщення грунтових порід в межах кар’єру і в наслідок 
цього незначною зміною складу ґрунтів; незворотне вилучення значної кількості 
грунтових порід (корисна копалина), що супроводжується утворенням кар’єрної 
виїмки. Негативний вплив буде тимчасовим і по завершенню виконання планових 
робіт припиниться. 

Для компенсації вищезгаданого негативного впливу на навколишні грунти 
передбачені заходи щодо гірничо-технічної та біологічної рекультивації порушених 
гірничовидобувними роботами земель. Ці заходи передбачають відновлення та 
покращення родючої здатності грунтів, що в наслідок проведення видобувних робіт 
переміщаються в межах території проектованого кар’єру, тимчасово зберігаються у 
відвалах та в подальшому використовуються для рекультивації кар’єру. Дані 
рекультиваційні відновлюючи заходи відновлять мікрофлору та грунтову фауну 
переміщених грунтів, попередять виникнення ерозії ґрунтів (вивітрювання, 
розмивання) та будуть сприяти відновленню природної рівноваги навколишніх земель. 
По завершенню виконання рекультиваційних робіт відновлені землі будуть повернені 
землекористувачам. 

Під час подальшої розробки кар’єру розкривні породи будуть зняті з поверхні 
родовища та заскладовані у відвал, який буде засіватись сумішами багаторічних трав 
або прикриватись соломою для забезпечення захисту від вітрової та водної ерозії 
грунтів. Також передбачено в процесі проведення рекультиваційних робіт виконати 
заходи щодо покращення фізичних та біологічних властивостей грунтів - збільшення 
родючої здатності посівом трав, внесенням мінеральних добрив та ін. 
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Відповідно негативний вплив (зменшення родючості) чи знищення цінного 
поверхневого родючого шару ґрунту в наслідок реалізації планованої діяльності – буде 
відсутній. 

Хімічне, біологічне і радіоактивне забруднення, можливість виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ не передбачається. Екзогенний та 
ендогенний вплив на ґрунти від планованої діяльності відсутній. 

 
Води 
Основні ризики, повзанні із забрудненням чи здійсненням негативного впливу 

на водне середовище це: 
- потрапляння забруднюючих речовин в навколишнє середовище із паливно-

мастильними матеріалами від спецтехніки та автотранспорту, чи осіданням із 
викидів забруднюючих речовин з кар’єрних джерел; 

- Порушення гідрологічного режиму грунтових та поверхневих вод 
навколишньої місцевості в зв’язку з утворенням депресійної кар’єрної виїмки. 

Забруднення чи інші негативні впливи на стан підземних та грунтових вод 
неможливе, оскільки під час експлуатації кар’єру будуть виконуватись заходи щодо 
попередження потрапляння забруднюючих речовин та відходів у водне середовище 
та навколишні землі: 

- технічне обслуговування гірничої спецтехніки та атотранспорту буде 
відбуватись тільки на спеціально облаштованих площадках з метою 
попередження потрапляння паливно-мастильних матеріалів в навколишні 
грунти та водне середовище; 

- кар’єрна спецтехніка та автотранспорт проходитимуть регулярний техогляд та 
миття за межами кар’єру на спеціалізованих підприємствах згідно укладених 
угод; 

- накопичення стоків від миття рук та дрібних господарських потреб персоналу 
передбачається в герметичній ємності з подальшим вивезенням стоків на 
очищення асенізаційною машиною згідно угоди із відповідних підприємством; 

- накопичення відходів передбачається в герметичних контейнерах на 
спеціальнооблаштованому проммайданчику. 

Родовище розташовується на підвищені вище рівня «дзеркала» води 
найближчого водного об’єкта. Підземні води розташовуються нижче рівня залягання 
корисної копалини, відповідно здійснення видобувних робіт не буде впливати на рівень 
води у водоносному горизонті та його коливання будуть у межах сезонних. 

Поруч проектованого кар’єру відсутні природні водні об’єкти та водозабори. 
Територія кар’єру не попадає в в 1й та 2й пояс охоронної зони жодного водозабору. 

Негативного впливу на навколишнє водне середовище (підземні та поверхневі 
води) під час експлуатації кар’єру не передбачається. 

 
Повітря 
Під час експлуатації кар’єру на його території будуть наявні викиди 

забруднюючих речовин, що утворюватимуться під час роботи двигунів гірничої техніки 
та автотранспорту; неорганізовані викиди пилу гірничих порід, що буде утворюватись 
в процесі видобувних робіт в радіусі роботи гірничої техніки та їх тимчасовому 
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зберіганні у відвалах; викиди під час проведення ремонтно-профілактичних робіт, що 
передбачають роботи із зварки та різки металів.  

Викиди міститимуть такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (в перерахунку на 
діоксид азоту), оксид вуглецю, сажу, граничні вуглеводні, завислі речовини (пил 
грунтових порід), оксиди заліза, оксиди марганцю, оксиди силіцію, пил абразивно-
металічний, пари дизельного палива та метан. Згідно виконаних розрахунків величин 
викидів та програмного розрахунку розсіювання забруднюючих речовин – негативний 
вплив на існуючий стан атмосферного повітря буде відсутній. Викиди забруднюючих 
речовин не створюють зони забруднення і знаходяться в межах нормативних вимог – 
величини максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин не 
перевищують величин ГДКн.п.. Відповідно, викиди забруднюючих речовин, що 
здійснюватимуться з джерел підприємства, не чинять негативного впливу на повітряне 
середовище. 

 
Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) 
Під час провадження планованої діяльності викиди парникових газів 

відбуваються виключно під час роботи двигунів внутрішнього згорання гірничої 
спецтехніки. Данні викиди відбуваються з нестаціонарних дрібних джерел, і їх обсяг 
утворення та викиду можна оцінити як незначний. 

Провадження планованої діяльності не супроводжується тепловим 
забрудненням, випаровування у великих масштабах відсутні, утворення ультразвуку, 
електромагнітного та іонізуючого випромінювання відсутнє. 

Активний вплив на кліматичні та мікрокліматичні умови району не 
передбачається, так як відсутні самі фактори впливу. 

 
Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину 
Негативний вплив відсутній. Об’єкти архітектурної, археологічної, культурної 

спадщини на території родовища та прилеглій території відсутні. 
 
Ландшафт 
В наслідок реалізації планової діяльності на території родовища відбудеться 

зміна природного стану ландшафту – утвориться кар’єрна виїмка, в наслідок 
вилучення корисної копалини та вивезення її для потреб споживачів. 

По завершенню планової діяльності з видобутку , будуть виконані відновлюючі 
природоохоронні роботи з гірничо-технічної та біологічної рекультивації кар’єру. 
Створений новий рельєф та виконані заходи щодо покращення родючої здатності 
грунтів порушеною видобувною діяльністю території дозволить використати дані землі 
для подальших потреб. 
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Соціально-економічні умови та взаємозв’язок між цими факторами 
Соціально-економічний вплив від реалізації планованої діяльності носить 

позитивний характер, завдяки створенню низки факторів впливу: 
- видобування корисної копалини забезпечить сировиною підприємства 

будівельної промисловості та, відповідно, сприятиме розвитку будівельної галузі 
району; 

- експлуатація кар’єру та розвиток будівельної галузі сприятиме забезпеченню 
робочих місць, що сприятиме покращенню зайнятості місцевого населення; 

- функціонування виробничого підприємства збільшить податкові надходження 
в місцевий бюджет. 
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5 Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності 
5.1 Опис і оцінка впливів від виконання підготовчих і будівельних робіт, 

включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності 
Планована діяльність буде проваджуватись на новому розвіданому родовищі, 

денна поверхня якого – це підошва старого відпрацьованого та вже рекультивованого 
кар’єру із видобутку черепашкових вапняків площею 2,69га. При проведенні розвідки 
вапняку було відзначено наявність в підстилаючих породах піску, що і є корисною 
копалиною Дворовицького родовища. 

До кар'єру підходить існуюча ґрунтова лісова дорога з північно-західної сторони. 
На даний час майже вся поверхня родовища задернована, частина вкрита 
низькорослими чагарниками. 

Так як на території родовища розташований закинутий кар'єр вапняку, в межах 
якого частково розкрита корисна копалина, то для підготовки родовища до 
експлуатації передбачаються лише гірничо-підготовчі роботи щодо зачистки ділянок 
першочергової розробки та підготовки під'їзних шляхів до розкривного і видобувного 
уступів. Зважаючи на незначну річну продуктивність кар'єру проведення гірничо-
капітальних робіт не передбачається. 

До робіт по будівництву, облаштуванню та введенню в експлуатацію 
проектованого кар’єру віднесені гірничо-підготовчі та допоміжні роботи: 

- територія кар’єру очищуєтеся від чагарника; 
- з території кар’єру знімається родючий шар ґрунту та складується в окремий 

відвал, для подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт, 
із виконанням заходів щодо збереження його родючої здатності та попередження 
виникнення ерозії; 

- на території кар’єру виймаються розкривні породи шару зачистки корисної 
копалини та складуються в окремий відвал, для подальшого використання під час 
відновлюючих рекультиваційних робіт; 

- роботи з планування денної поверхні уступів; 
- виконуються заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від 
підтоплення грунтовими, атмосферними та поверхневими водами, тощо) із 
урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань; 

- для захисту кар’єру від атмосферних опадів з прилеглих площ та 
попередження зсувних процесів влаштовується водовідвідна канава по борту 
кар'єрного поля; 

- облаштовуються об’єкти інфраструктури – плануються існуючі під’їздні дороги, 
проммайданчик, інженерне забезпечення. 

Всі вищезазначені роботи за своїм характером схожі із основними гірничо-
видобувними роботами, відповідно виконуються одночасно із початком видобувної 
діяльності та виконуються наявним гірничо-видобувним автотранспортом та 
спецтехнікою (екскаватор, бульдозер, автосамоскид). 

Виконання додаткових будівельних або демонтажних робіт по підготовці 
родовища до подальшої експлуатації не передбачаються. 

По завершенню видобувної діяльності кар’єрний проммайданчик який 
складається з бетонних плит та тимчасових мобільних споруд розбирається та може 
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використовуватись повторно. Поверхня очищеного проммайданчика планується, 
рекультивовується та озеленюється. Створені під час експлуатації кар’єру відвали 
будуть ліквідовані в процесі виконання рекультиваційних робіт. 

Залишкових негативних впливів по завершенню будівельних робіт та 
провадження планованої діяльності не передбачається. 

 
 
5.2 Опис і оцінка впливів від провадження планованої діяльності, 

включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності 
5.2.1 Геологічне середовище 
Основним негативним впливом на навколишнє середовище від провадження 

планової діяльності це буде вплив на геологічне середовище - зміна природної 
геологічної будови в межах території гірничого відводу з утворенням кар’єрної виїмки, 
яка може викликати збільшення негативного навантаження на гідросферу та 
літосферу. 

Для забезпечення охорони земних надр, раціонального поводження з 
природними ресурсами та зменшення та усунення негативних наслідків, що виникають 
в наслідок видобувної діяльності на геологічне середовище проектом передбачається: 

1) Раціональне та повне видобування корисної копалини - прийнята система 
розробки кар'єру забезпечує повне вилучення запасів сировини при її мінімальних 
втратах та порушеннях геологічного середовища. 

2) Розробка кар’єру передбачається із виконанням всіх заходів щодо 
попередження порушення гідрологічного режиму району. 

3) Передбачається виконання комплексу протизсувних заходів. 
4) Проведення постійного макшейдерсього моніторингу та контролю протягом 

всього терміну експлуатації та рекультивації кар’єру. 
По завершенню терміну експлуатації кар’єру, передбачається виконання 

природоохоронних відновлюючих робіт по рекультивації відробленої площі кар’єру. 
Вибір методу рекультивації відробленого простору кар’єру зумовлюється 

доцільністю його використання для подальших потреб. 
При розробці родовища корисна копалина вивозиться з кар'єру, в результаті 

чого утворюється дефіцит порід, необхідних для заповнення залишкової ємності 
кар'єру до існуючих позначок. Це не дає можливості відновити природній рельєф, але 
зобов’язує створити рельєф придатний для використання в народному господарстві. 

Рекультивація кар’єрних земель, порушених гірничо-видобувними роботами, 
планується під пасовища, борта та промплощадка кар’єру – під лісо-кущонасанження 
та залуження. Всі роботи по гірничо-технічній та біологічній рекультивації в рахунок  
експлуатації існуючим обладнанням. 

Після проведення рекультивації порушених земель, інспекційний дозвільний 
орган, який видав дозвіл, за участю представника територіального органу, спеціально 
уповноваженого центрального орану виконавчої влади з питань охорони
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навколишнього природного середовища та заявника, проводять обстеження 
земельної ділянки та складають акт. В акті зазначається відповідність виконаних робіт 
умовам визначеним проектом, обстежується земельна ділянка, виготовляється  
паспорт рекультивованої земельної ділянки. Цей акт є підставою для передачі 
рекультивованої земельної ділянки землевласнику. 

Вищевказані рішення покращать стан природного геологічного середовища, 
зміненого та порушеного в наслідок реалізації видобувних робіт, допоможуть 
раціонально використати відчужені під гірничі роботи території та запаси корисної 
копалини, протидіяти небезпечним зсувним явищам та зменшити можливий 
негативний вплив на геологічне середовище від кар’єру. 

Передбачається виконати рішення по рекультивації порушеної гірничими 
роботами території кар’єру - відповідно по завершенню планової діяльності 
(завершенню терміну експлуатації кар’єру) буде утворений новий рельєф на 
відроблених площах кар’єру та надане нове функціональне призначення землям, що 
були відведені під потреби кар’єру. Залишкові негативні впливи будуть відсутні. 

Негативних наслідків пов’язаних з видобувною діяльністю на території кар’єру 
не передбачається. 

 
5.2.2 Водне середовище 
Гідрогеологічні умови родовища прості і сприятливі для його розробки. Постійно 

діючий водоносний горизонт, приурочений в районі родовища до крейдових відкладів, 
в розвіданих виробках зустрінутий не був - відклади міоценового віку сарматского 
регіярусу та палеогенові відклади безводні. Всі свердловини, пробурені на родовищі, 
ґрунтові води не розкрили. Безводною була також і свердловина, пробурена на всю 
потужність палеогенових відкладів. Підземні води відсутні також і в діючому кар’єрі, до 
якого з південного сходу примикає родовище. Не зафіксовано розвантаження 
ґрунтових вод і у відслоненнях в обидвох бортах ярів поблизу родовища.  

Відклади туронського ярусу верхньої крейди обводнені. Статичні рівні підземних 
води на протязі року коливаються в інтервалі 15,0-20,0 метрів, що нижче днища 
майбутнього кар’єру.  

Так як родовище буде розроблятися відкритим способом, обводнення 
майбутнього кар’єру буде визначатись тільки за рахунок атмосферних опадів на його 
площі. Кількість атмосферних опадів, що безпосередньо потрапляє на площу кар’єру 
визначено за формулою: 

Кількість атмосферних опадів, що безпосередньо потрапляє на площу кар’єру 
визначено за формулою: 
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де  -  коефіцієнт, яким враховуються втрати на випаровування; 
F -  площа кар’єру, м2; 
N -  кількість атмосферних опадів за рік, мм; 
Додатково водоприплив до проектного кар’єру на прикінцевий термін його 

розробки за рахунок злив визначено за формулою: 
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де Нзл – середньостатистичний багаторічний шар опадів за рахунок злив, мм. 
F – площа кар’єру на прикінцевий термін його розробки, м2. 
F – площа кар’єру на прикінцевий термін його розробки, м2. 
Атмосферні води не можуть викликати труднощів при розробці родовища тому, 

що дно кар'єрного поля складене породами з високим коефіцієнтом фільтрації і має 
нахил в сторону природного потоку. Відповідно більшість атмосферних опадів буде 
фільтрувати природнім чином в нижні підстеляючі шари гірничих порід, решта 
накопичуватись в зумпфі. Накопичена в зумпфі вода буде випаровуватись природнім 
чином, фільтрувати в підстеляючи породи або використовуватись в сухий період року 
для поливу ділянок пилення.  

Для захисту від обводнення кар’єру та зсувних явищ за рахунок водопритоку 
атмосферних опадів з прилеглих площ виконується обвалування по периметру 
кар’єру. 

Родовище розташовується на підвищені вище рівня «дзеркала» води 
найближчого водного об’єкта. Підземні води розташовуються нижче рівня залягання 
корисної копалини, відповідно здійснення видобувних робіт не буде впливати на рівень 
води у водоносному горизонті та його коливання будуть у межах сезонних. 

Поруч проектованого кар’єру відсутні природні водні об’єкти та водозабори. 
Територія кар’єру не попадає в в 1й та 2й пояс охоронної зони жодного водозабору. 

Місце розташування проектованого кар’єру не порушує меж водоохоронних зон 
природних водойм та річок; зон санітарної охорони водозаборів підземних вод, 
захисних чи охоронних зони інженерних мереж та споруд тощо. 

Пункти лікувальних і санаторних закладів, заповідники і заказники, які можуть 
потрапити в зону впливу процесів і явищ, спричинених розробкою родовища не 
встановлено. 

 
 
5.2.3 Використанням у процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 
Використанням земель, ґрунтів 
Для потреб кар’єру в тимчасове використання вилучається земельна ділянка, 

за яку підприємство буде сплачувати орендну плату а також компенсаційні витрати за 
вилучення корисних копалин (за надра). 

Територія, яка вилучається для потреб кар’єру, являє собою антропогенізовану 
територію - ділянку зайняту не угіддями та малопродуктивними землями. На даний час 
поверхня родовища вже є частково порушена існуючим кар’єром із видобутку вапняку. 
Який був відроблений та рекультивований. 

Вплив на грунти пов'язаний із переміщення грунтових порід в межах кар’єру і в 
наслідок цього незначною зміною складу ґрунтів; незворотне вилучення значної 
кількості грунтових порід (корисна копалина), що супроводжується утворенням 
кар’єрної виїмки. Негативний вплив буде тимчасовим і по завершенню виконання 
планових робіт припиниться. 

Для компенсації вищезгаданого негативного впливу на навколишні грунти 
передбачені заходи щодо гірничо-технічної та біологічної рекультивації порушених 
гірничовидобувними роботами земель 
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Провадження планованої діяльності не буде призводити до забруднення 
навколишніх грунтів та надр. Передбачається виконання комплексу охоронних, 
захисних та відновлюючих заходів щодо попередження забруднення забруднюючими 
речовинами, твердими та рідкими відходами та здійснення негативних впливів на 
грунти та надра: 

- всі можливі утворені відходи, що можуть утворюватись під час експлуатації 
будуть тимчасово складуватись в закриті контейнера промплощадці кар’єру або 
відразу вивозитись за межі кар’єру на утилізацію та переробку; 

- згідно вищенаведених розрахунків, всі викиди забруднюючих речовин, що 
можуть здійснюватись з джерел, які діятимуть на території кар’єру, не будуть 
перевищувати нормативних величин і не будуть спричинювати забруднення 
навколишніх земель; 

- технічне обслуговування та заправка гірничої автотехніки буде проводитись 
на спеціальних площадках із твердим покриттям або із використанням спеціальних 
піддонів, які попереджують потрапляння паливно-мастильних матеріалів в навколишні 
грунти. 

Хімічне, біологічне і радіоактивне забруднення, можливість виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ не передбачається. Екзогенний та 
ендогенний вплив на ґрунти від планованої діяльності відсутній. 

 
 
Використанням води 
Виконання видобувних робіт в кар’єрі буде відбуватись ділянками з поступовим 

переміщенням територією кар’єру згідно календарного плану. Відповідно влаштування 
та експлуатація постійних інженерних мереж водопостачання та водовідведення в 
кар’єрі економічно та технічно не доцільно; а через високий ризик аварійних ситуацій 
пов’язаних із проривами забруднених стоків із каналізаційних мереж - створює ризик 
здійснення негативного впливу на навколишнє середовище. 

Вода у виробництві використовується тільки на безвідходний полив території 
кар’єру. Воду для поливу передбачається частково брати із зумпфа-відстійника, решта 
привозити. Привізна вода питної якості використовується тільки для забезпечення 
питних та госппобутових (миття рук) потреб персоналу. 

Для забезпечення питних потреб 6ти осіб кар’єрного персоналу передбачається 
привозити бутильовану воду питної якості. Для попередження забруднення питної 
води, її нагріву та охолодження використовують фірмовий водяний куллер, що буде 
встановлений приміщенні АПК на території проммплощадки кар’єру. 

Розрахунок питного водоспоживання: 

1000

19062 
 = 2,280 м3/рік. 

Норма питного водоспоживання становить 2,0л/добу на одну особу. Загальна 
кількість працівників становить 6ть осіб. Режим роботи кар’єру - сезонний, в одну 8ми 
годинну зміну, 190днів в рік. 

Основне госппобутове обслуговування (душ) працівників кар’єру 
передбачається за межами кар’єру на заводі. Для миття рук персоналу в АПК 
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встановлюється рукомийник та пластикова ємність для накопичення стоків. 
Госппобутові стоки, що утворяться під час миття рук персоналом, будуть збиратись у  
пластикову ємність встановлену в АПК. По мірі накопичення стоків та наповнення 
ємності, вона буде вивозитись на очищення асенізаційною машиною згідно укладених 
угод із спеціалізованим підприємством. 

Розрахунок госппобутового водоспоживання: 

1000

190625 
 = 28,500м3/рік. 

Норма госппобутового водоспоживання згідно таблиці А2 додатку А до  
ДБН А.2.5-64:2012 на одного працівника кар’єру становить 25л/зміну. Загальна 
кількість працівників становить 6ть осіб. Режим роботи кар’єру - сезонний, в одну 8ми 
годинну зміну, 190днів в рік. 

 
В суху пору року передбачається здійснювати полив ділянок які можуть пилити. 

Воду для цих потреб передбачається брати з зумпфа кар’єру. Вода яка 
використовується на полив ділянок пилення втрачається – випаровується з поверхні, 
або фільтрується в грунт. 

Розрахунок водоспоживання для виробничих потреб (полив ділянок пилення): 
Виробничі потреби води необхідні для зрошення забоїв та кар’єрних доріг, з 

метою пилеподавлення. Витрати води на одну поливку доріг з перехідним і низьким 
типом дорожнього покриття, в літній період (згідно п.9.3.8 ОНТП-77 або таблиці А2 
додатку А ДБН А.2.5-64:2012) 0,5л/м2, час фіксації пилу після поливу 2 години. Полив 
проводиться 2 рази у зміну. 

Максимальна площа кар’єрної дороги (довжина кар’єрних доріг складає 0,5км, 
ширина 6м) 500м х 6м = 3000м2. Максимальна площа забою становить 34м х 34м = 
1156м2. Тобто сумарна площа ділянок пилення складе 2356м2. 

Загальна кількість води за один полив 4156 х 0,5 = 2078л, а за 2 полива 4156л. 
Полив буде проводитись 3 літніх місяці, тобто 60 робочих днів. Вводим поправочний 
коефіцієнт 0,8, так як навіть в час посухи в деякі дні будуть наявні атмосферні опади. 
Відповідно, кількість поливів становить 60×2×0,8=96 разів. 

Максимальна витрата води на плив ділянок пилення за сезон складе: 

1000

964156
 = 399,0м3 або заокруглено до ~400,0м3/рік. 

 
Використанням біорізноманіття 
Біоресурси в процесі роботи кар’єру не використовуються. Вплив відсутній. 
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5.2.4 Викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, 
вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, 
випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у 
сфері поводження з відходами 

Викидами та скидами забруднюючих речовин 
Під час провадження планованої діяльності скидів забруднюючих речовин в 

природне середовище не передбачається, оскільки під час експлуатації кар’єру будуть 
виконуватись заходи щодо попередження потрапляння забруднюючих речовин та 
відходів у водне середовище та навколишні землі: 

- технічне обслуговування гірничої спецтехніки та атотранспорту буде 
відбуватись тільки на спеціально облаштованих площадках з метою 
попередження потрапляння паливно-мастильних матеріалів в навколишні 
грунти та водне середовище; 

- кар’єрна спецтехніка та автотранспорт проходитимуть регулярний техогляд та 
миття за межами кар’єру на спеціалізованих підприємствах згідно укладених 
угод; 

- накопичення стоків від миття рук та дрібних господарських потреб персоналу 
передбачається в герметичній ємності з подальшим вивезенням стоків на 
очищення асенізаційною машиною згідно угоди із відповідних підприємством; 

- накопичення відходів передбачається в герметичних контейнерах на 
спеціальнооблаштованому проммайданчику. 

Під час виконання планових видобувних робіт на території кар’єру будуть наявні 
нестаціонарні та неорганізовані джерела викидів забруднюючих речовин, що 
утворюватимуться під час роботи двигунів гірничої техніки та автотранспорту; 
неорганізовані викиди пилу гірничих порід, що буде утворюватись в процесі 
видобувних робіт в радіусі роботи гірничої техніки та їх тимчасовому зберіганні у 
відвалах; викиди під час проведення ремонтно-профілактичних робіт, що 
передбачають роботи із зварки та різки металів. 

Організовані стаціонарні джерела викидів будуть відсутні. 
Величини викидів забруднюючих речовин від виконання вищезазначених видів 

робіт були пораховані по найгірших показниках технологічного процесу згідно 
методичних даних чинних на території України. Викиди міститимуть такі забруднюючі 
речовини: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, сажу, 
граничні вуглеводні, завислі речовини (пил грунтових порід), оксиди заліза, оксиди 
марганцю, оксиди силіцію, пил абразивно-металічний, пари дизельного палива та 
метан. Розрахунковий сумарний викид по всіх забруднюючих речовинах складе – 
5,1787т/рік (1,2542г/с). 

З метою здійснення оцінки впливів на навколишнє повітряне середовище був 
виконаний програмний розрахунок розсіювання забруднюючих речовин із 
визначенням іх максимальних приземних концентрацій за допомогою за допомогою 
програмного забезпечення, що рекомендоване Міністерством екології та природних 
ресурсів України «ЭОЛ(ГАЗ) 2000-h» версія 4.0 для розрахунку розсіювання викидів 
забруднюючих речовин, що містяться в газах. 
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Результати програмного розрахунку розсіювання показали, що максимальні 
приземні концентрації забруднюючих речовин (із урахуванням фонового забруднення 
атмосфери), викид яких має місце на території кар’єру, не перевищують нормативних 
вимог - величину граничнодопустимої концентрації для населених пунктів (ГДКн.п.). 

Таблиця 5.2.4.1 Результати програмного розрахунку розсіювання та 
порівняльний аналіз величин максимальних приземних концентрацій забруднюючих 
речовин із нормативними вимогами 

№ 
з/п 

Назва забруднюючої  
речовини 

ГДКн.п 
мг/м3 

Клас 
небез-
пеки 

Величина 
фону, 

 
в частках 

ГДК 

Величина maх 
приземної 

концентрації  
з врахуванням фону 

Величина вкладу від 
проектованих 

джерел в загальний 
стан забруднення 

атмосферного 
повітря 

в частках 
ГДК 

мг/м3 
в частках 

ГДК 
мг/м3 

Найбільші величини максимальних приземних концентрацій, що можуть утворюватись на території 
кар’єру (в робочій зоні) 

1 Завислі речовини (пил) 0,5 3 0,10 0,3977 0,1989 0,2977 0,1489 

Величини максимальних приземних концентрацій на межі санітарно-захисної зони кар’єру 

1 Завислі речовини (пил) 0,5 3 0,10 0,2100 0,1050 0,1100 0,0550 

2 Оксид заліза (III) 0,4 3 0,40 

Максимальні приземні концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі знаходяться на рівні фонового 
забруднення. 

Вклад від викиду забруднюючих речовин – 
відсутній 

3 Марганець та його сполуки 0,01 2 0,40 

4 Азоту діоксид 0,2 3 0,09 

5 Силіцію оксид 0,02 2 0,40 

6 Сажа 0,15 3 0,10 

7 Діоксид сірки 0,5 3 0,04 

8 Вуглецю оксид 5 4 0,08 

9 Пари дизельного палива 5,0 4 0,40 

10 Метан 50,0 4 0,10 

 
Згідно вищенаведених розрахунків величин викидів та програмного розрахунку 

розсіювання забруднюючих речовин – негативний вплив на існуючий стан 
атмосферного повітря буде відсутній. Викиди забруднюючих речовин не створюють 
зони забруднення і знаходяться в межах нормативних вимог – величини максимальних 
приземних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують величин ГДКн.п.. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин, що здійснюватимуться з джерел кар’єру, 
не чинять негативного впливу на оточуюче природне середовище. 

Також слід зауважити, що основні об’єми викидів пов’язані із пиленням гірничих 
порід з території кар’єру. Пил гірничих порід (розривних порід та корисної копалини) не 
є токсичною чи небезпечною речовиною, що є чужорідною природному середовищу – 
цей пил є частиною навколишнього природного середовища. А так як всі викиди 
відбуваються на території кар’єру, що являє собою виїмку на денній поверхні землі, то 
згідно специфічних аерологічних умов кар’єрів – всі викиди пилу гірничих порід 
лишаються в кар’єрній виїмці і не виносяться повітряними потоками поза його межі. 

Негативний вплив на навколишнє повітряне середовище від провадження 
планованої діяльності - відсутній. 
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Шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, 
випроміненням та іншими факторами впливу 

Розрахунок шуму (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) 
Для визначення сумарних рівнів звукового тиску від кількох джерел n з постійним 

шумом Lсум., дБ, визначають у кожній октавній смузі частот за формулою: 
Lсум.=10 lg (∑ 10 ,  ) 

Li – рівень звукового тиску в даній октавній смузі частот і-того джерела шуму, дБ 
Розрахунок рівня шуму La на відстані від джерела шуму: 
La = Lсум. - 20lg r + 10 lg Ф – βar - 10lgΩ 
r – відстань від розрахункової точки до акустичного джерела шуму, дБ; 
Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 

розрахунковї точки в октавних смугах частот, Ф=1; 
βa – величина затухання звуку в атмосфері, подана у розрахунках таблиці 9.3.2; 
Ω – просторовий кут, в який випромінюється  шум даного джерела, Ω = 4π. 
Таблиця 5.2.4.2 Вихідні дані 

Найменування 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц Рівні шуму та 
еквівалентні рівні 

шуму, дБА, дБАекв 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівень звукового тиску, Дб 

Екскаватор 81 83 86 88 87 84 81 78 87 

Бульдозер 79 81 83 85 86 81 78 60 85 

Автосамоскид 855 86 83 88 89 96 85 83 90 

 
Таблиця 5.2.4.3 Розрахунок рівня звукового тиску у кар’єрі та в межах санітарної 

зони 

Найменування 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

Р
ів

ні
 ш

ум
у 

та
 

ек
ві

ва
л

ен
тн

і р
ів

ні
 

ш
ум

у,
 д

Б
А

, 
д

Б
А

ек
в 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівень звукового тиску, Дб 

1 2 3 

Загальний максимально 
можливий рівень шуму від 

працюючих машин та механізмів 
86,6 88,6 91,4 93,4 92,8 89,4 86,4 82,8 92,6 

Величина затухання звуку у 
повітрі, βa 

0,0002 0,00036 0,001 0,0032 0,0109 0,0296 0,0535 0,0727 0,021 

Рівень звукового тиску на межі 
кар‘єру 

41,6 43,6 46,5 48,5 47,8 44,5 41,5 37,8 47,6 

Результати розрахунку 

Рівень звукового тиску на 
відстані 5м від межі кар‘єру та 

початку межі заказника 
місцевого значення 

16,6 18,6 21,5 23,5 22,8 19,4 16,3 12,5 22,5 

Рівень звукового тиску  
на відстані 20 м 
від межі кар’єру 

4,6 6,6 9,5 11,4 10,6 6,9 3,4 0 10,2 

Рівень звукового тиску  
на відстані 50 м 
від межі кар’єру 

0 0 1,5 3,4 2,3 0 0 0 1,6 

Рівень звукового тиску  
на відстані санітарно-захисної 

зони 100 м 
від межі кар’єру 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Допустимий рівень за ДБН В.1.1-
31:2013 в денний час доби 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 
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Отже, основними чинниками шуму у кар’єрі є працюючі машини та механізми. 
За розрахунками джерел шуму характеристика шумового режиму в межах санітарної 
зони не перевищує встановлені допустимі норми. 

При організації робіт були прийняті заходи із зниження шуму, що впливає на 
людину на робочих місцях: 

- пріоритетне використання техніки із найменшими показниками 
шумоутворення; 

- звукоізоляція кабін машиністів; 
- використання засобів і методів колективного захисту; 
- застосування засобів індивідуального захисту - вушні вкладники, навушники, 

які дозволяють знизити рівень шуму на 10-15 дБ; 
- забезпечення контролю рівня шуму на робочих місцях не рідше 1-го разу в рік; 
- та ін. 
При організації робіт були прийняті заходи із зниження вібрації, що впливає на 

людину на робочих місцях та шляхах її поширення: 
- пріоритетне використання машин з найменшою вібрацією; 
- фіксація робочих місць (зон), на яких робітники можуть попадати під вплив 

вібрації; 
- покращення умов праці (в т. ч. зниження чи виключення дії супутніх негативних 

факторів); 
- контроль вібраційних характеристик машин та вібраційного навантаження на 

оператора, дотримання вимог вібробезпеки та виконання передбачених для умов 
експлуатації заходів; 

- та ін. 
Постійне перебування людей на відкритому майданчику кар‘єру відсутнє. Рівні 

шуму на робочих місцях водіїв авто, машиністів бульдозерів регламентовані 
заводами-виготовлювачами. Шум буде непостійний і утворюватиметься під час 
роботи. 

 
Оцінка світлового, теплового, радіаційного забруднення, а також випромінення 
Провадження планованої діяльності не супроводжується світловим і тепловим 

забрудненням. Джерела утворення теплових і світлових забруднень на території 
кар’єру відсутні. 

Радіаційне, світлове, теплове забруднення під час провадження планованої 
діяльності не передбачається. 

Оцінка природної радіоактивності порід родовища в надрах проводилась згідно 
вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», а зокрема ДБН Б.В.1.4-1.01-97 
«Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних 
радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні».  

Радіологічні дослідження пісків виконані в лабораторії ДУ «Рівненський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» по відібраним 
на родовищі зразкам породи, на що є радіаційний сертифікат і паспорт на сировину. 
На радіаційно – гігієнічні дослідження сировини з дублікатів відібрано 4 проби. За 
результатами робіт аномальних порід з підвищеною гама-активністю не було 
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виявлено. Вміст природних радіонуклідів радію – 226, торію 232 і калію – 40 не 
перевищує норми (370Бк/кг згідно п. 8.6.1. НРБУ-97), що дає право використовувати 
дані відклади для всіх видів будівництва без обмежень. 

Максимальна сумарна питома активність природних радіонуклідів в пробі 
корисної копалини становить 18-21Бк/кг, що відповідає вимогам НРБУ-97. Відповідно 
корисна копалина відноситься до 1го класу (Аеф≤370Бк/кг) і може використовуватися 
для усіх видів будівництва без обмежень, відповідно до вимог ДБН Б В.1.4-1.01 та 
НРБУ-97(п.8.7.3, б). 

Радіаційно-гігієнічна якість корисної копалини контролюватиметься постійно при 
проведення видобувних робіт. Піски повинні відповідати І класу радіаційної безпеки 
згідно ДБН В.1.4-1.01-97. Контроль за радіаційно-гігієнічною оцінкою якості корисної 
копалини буде виконуватись відповідним сертифікованим підприємством згідно 
заключених угод. 

 
Здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 
Під час розробки кар’єру передбачається зняття з поверхні кар’єрного поля 

розкривних порід, які будуть тимчасово складуватись у відвали для подальшого 
використання для планування і благоустрою  під час рекультивації відробленого 
простору кар’єрної виїмки. 

Відходи, що утворюватимуться під час виконання планових ремонтних робіт 
гірничої спецтехніки в спеціалізованих майстернях за межами кар’єру утилізуються 
згідно угод з спеціалізованими організаціями. Відходи, що утворюватимуться під час 
виконання аварійних ремонтних робіт гірничої спецтехніки в кар’єрі відразу вивозяться 
найманими виїзними ремонтними бригадами за межі кар’єру, для подальшої утилізації 
згідно угод з спеціалізованими організаціями.  

Тверді побутові відходи, що утворюються в наслідок життєдіяльності кар’єрного 
персоналу, будуть накопичуватись протягом доби в спеціально обладнаних 
сміттєзбірниках (урни, контейнери), що розташовуються поблизу інвентарного 
вагончика та вивозитись на утилізацію на сміттєзвалище ТПВ згідно заключних угод. 
ТПВ включають санітарно-побутові та харчові відходи, що будуть містити: метали, 
полімери, скло, папір та харчові відходи. 

Всі відходи, що можуть використовуватись як вторсировина (папір, пластик, 
метал), будуть накопичуватись в окремих контейнерах та відправлятись на 
спеціалізовані підприємства на вторинну переробку згідно укладених угод. 

Відповідно до вищенаведеного, планована діяльність не призведене до 
потрапляння та забруднення навколишнього середовища відходами підприємства. Всі 
утворені відходи будуть збиратись, сортуватись та відправлятись на безпечне 
складування, переробку, утилізацію чи захоронення. 
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5.2.5 Ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та 
довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 

Негативного впливу під час реалізації видобувної діяльності на території кар’єру 
на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні 
споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші 
елементи не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу даного 
об’єкту. 

Поблизу території розташування кар’єру відсутні великі підприємства-
забруднювачі, що можуть суттєво негативно впливати на стан існуючого фонового 
забруднення атмосферного повітря та інші складові природного середовища району 
розташування об’єкту проектованої діяльності. Об’єкти навколишнього техногенного 
середовища, що можуть негативно впливати на об’єкт планованої діяльності відсутні. 

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення 
умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. Згідно проведених 
розрахунків всі викиди забруднюючих речовин на території кар’єру є менші за 
нормативні вимоги (ГДКн.п.), а поза межами санітарно-захисної зони кар’єру вклад від 
кар’єрних джерел майже відсутній (всі викиди забруднюючих речовин розсіюються до 
рівня існуючого фонового забруднення атмосфери) - відповідно не призводять до 
утворення незворотних негативних наслідків. Всі можливі ризики проектованої 
діяльності на соціальне середовище та здоров’я населення оцінюються як прийнятні. 

Розробка запасів корисної копалини родовища забезпечить сировиною 
підприємства будівельної промисловості і сприятиме розвитку будівельної 
промисловості району та забезпеченню робочих місць. Отже покращить соціальні 
умови проживання місцевого населення - збільшується його зайнятість. 

Експлуатація кар’єру буде виконуватись згідно вимог чинного законодавства 
України з дотриманням законів та нормативних вимог. 

 
Розрахунок та оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я 

населення 
Розрахунок був виконаний згідно методичних рекомендації «Оцінка ризику на 

здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря» затверджена наказом 
МОЗ України від 13.04.2007 р. за №184. 

Оцінка ризику на здоров‘я населення від забруднення атмосферного повітря 
проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів. 
На основі отриманих значень ризиків планованої діяльності для здоров’я людини 
приймається рішення про прийнятність такої діяльності. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 
коефіцієнта небезпеки для кожної забруднюючої речовини, що міститься у викидах: 

HQi= , 

де:     Cі – рівень впливу i-ої забруднюючої речовини (концентрація), мг/м3;  
j

j

RfC

C
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RfCi – референтна концентрація i-ої речовини (безпечний рівень впливу), мг/м3. 
Величину референтної концентрації приймають згідно табличних даних методики. За 
відсутності значень референтних концентрацій можна використовувати величину ГДКн.п.. 

Характеристику розвитку неканцерогенних ефектів від комбінованого впливу 
хімічних речовин проводять на основі розрахунку індексу небезпеки: 

HI=∑HQi, 
де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші хімічних речовин. 

Таблиця 5.2.5.1 Критерії оцінки не канцерогенного ризику 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт небезпеки 

(HQ) 
Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як зневажливо малий < 1 
Гранична величина, що не потребує термінових заходів, однак не може розглядатися 
як досить прийнятна  

1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ > 1 

 
Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким 

властива канцерогенна дія, розраховується згідно формули: 
ICRi= Cі × URi, 

де URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 
Таблиця 5.2.5.2 Класифікація рівнів канцерогенного ризику 

Рівень ризику 
Ризик протягом 

життя 
Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне 
здійснення заходів з усунення або зниження ризику 

>10-3 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все населення необхідний 
динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів 
для вирішення питання про заходи з управління ризиком 

10-3 – 10-4 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються гігієнічні 
нормативи для населення) 

10-4 – 10-6 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоровчих  і 
природоохоронних заходів 

<10-6 

 
 
Речовини, що можуть мати канцерогенний ефект, у викидах від джерел кар’єру 

відсутні. 
Розрахунок проводиться тільки щодо оцінки виникнення не канцерогенних 

ризиків. Розрахунок не канцерогенних ризиків проводиться тільки для тих речовин, 
доцільність розрахунку яких була підтверджена (згідно рекомендацій ОНД-86) – тобто 
для завислих речовин. 

Для всіх інших забруднюючих речовин  розрахунок ризиків не проводиться, так 
як їх вклад у фонове забруднення мінімальний або взагалі відсутній, відповідно 
можливість здійснення впливу та створення ризику – відсутні. 

За величину фактичної концентрації забруднюючої речовини приймається 
максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ без врахування фону, яка була 
отримана згідно програмного розрахунку розсіювання за допомогою програми 
«ЭОЛ(ГАЗ) 2000-h». 



 

96 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
01/2022 – ОВНС 

Таблиця 5.2.5.3 Розрахунок ризику розвитку не канцерогенних ефектів 
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Завислі речовини (пил 
гірничих порід, пил 
абразивно-металічний) 

0,0550 0,5 HQ = 0,0550/0,5 = 0,11 
Органи 
дихання 

<1 
Ризик виникнення шкідливих 

ефектів розглядають як 
зневажливо малий 

 
Речовини, що мають канцерогенні властивості, у викидах з джерел, які будуть 

діяти на території кар’єру відсутні. Відповідно ризик розвитку канцерогенних ефектів 
на здоров’я населення – відсутній. 

Згідно проведеного розрахунку доцільності у формуванні ризику розвитку не 
канцерогенних ефектів на чутливі групи населення можуть відігравати тільки завислі 
речовини (пил гірничих порід, пил абразивно-металічний). Згідно проведених 
розрахунків, величини коефіцієнту небезпеки для даної забруднюючої речовини 
складає менше одиниці - ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як 
зневажливо малий. Ризик розвитку не канцерогенних ефектів – відсутній. 

Відповідно до вищенаведеного, планована діяльність оцінюється як прийнятна. 
 
 
Розрахунок та оцінка соціального ризику впливу планової діяльності 
Соціальний ризик планованої діяльності визначається, як ризик групи людей, на 

яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, та особливостей 
природно-техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику визначається як: 

)1( puUS N
T

N
VCRR   

де Rs – соціальний ризик, чол/рік; 
CRU– канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу, який визначається за додатком Ж, або приймається  
CRU = 1×10-6  (безрозмірний); 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 
визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до 
площин об’єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці; 

N – чисельність населення для розрахунку визначається: а) за даними 
мікорайону розташування об’єкта, якщо є такі у населеному пункті; б) за даними усього 
населеного пункту, якщо не має мікрорайонів або об’єкт має місто утворююче 
значення; в) за даними населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу об’єкта 
проектованої діяльності, якщо він розташований за їх межами, чол.; 
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Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 
70 років), чол/рік; 

Nр – коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових робочих 
місць до чисельність населення для розрахунку (N) для нового будівництва об’єкта; 
при реконструкції із збільшенням кількості робочих місць визначається відношенням 
кількості додаткових робочих місць до попередньої кількості; при зменшені - 
відношенням абсолютного значення зменшення кількості робочих місць до 
попередньої кількості. 

Таблиця 5.2.5.5 Класифікація рівнів соціального ризику планованої діяльності 
Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення Більший за 10-3 
Прийнятний для професійних контингентів і не прийнятний для населення  10-3–10-4 
Умовно прийнятний  10-4–10-6 
Прийнятний Менший за 10-6 
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де CRU = 0, тому що можливість виникнення канцерогенного ризику в наслідок 
реалізації проектованої діяльності відсутній (у викидах не містяться речовини, що 
володіють канцерогенними властивостями). 

N = 6 –  чисельність персоналу підприємства. 
N = 500 – орієнтовна чисельність населення прийнята для розрахунку. 
Висновок: Соціальний ризик відсутній – планована діяльність є прийнятна. 
 
 
Оцінка впливів на різні види туризму 
На території родовища та в межах СЗЗ відсутні об’єкти які можуть становити 

привабливість для відвідин різних видів туристів та відповідно створення туристичних 
шляхів та зон перебування туристів: відсутні об’єкти релігійної, історичної та 
культурної спадщини, природні об’єкти придатні для фізично-активних видів туризму і 
спорту (наприклад скелі для скелелазання, повноводні річки для рафтінга тощо). 

Вплив на можливості для різних видів туризму від реалізації планованої 
діяльності є відсутні. 
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5.2.6 Кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої 
діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 
планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 
пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на 
які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання 
природних ресурсів 

На території провадження планової діяльності та в межі її санітарно-захисної 
зони об’єктів культурно спадщини не виявлено. 

Поблизу території кар’єру відсутні інші підприємства-забрудники, що можуть 
призводити до значного забруднення чи здійснення пливу на стан атмосферного 
повітря та інші компоненти навколишнього природного середовища. 

В районі робіт розвідані тільки родовища будівельних матеріалів. Нижче 
приведені короткі характеристики розвіданих родовищ із затвердженими запасами. 

В районі робіт розвідані тільки родовища будівельних матеріалів (будматеріали 
Рівненської області). Нижче приведені короткі характеристики розвіданих родовищ із 
затвердженими запасами. 

 родовище піску 
а, 

Детально розвідано в 1968 р. експедицією "Укргеолстром". 
Корисна копалина - пісок середньою потужністю 2,7. Середня потужність 

вскриші - 0,3 м. Корисна товща не обводнена. Модуль крупності піску: слабоглинистого 
- 0,7-1,3; глинистого - 0,6-1,1; вміст органічних домішок в пісках в межах і нижче за 
норму. 

Піски слабоглиністі і глинисті придатні для отримання цегли силікатного марок 
75-100 /ГОСТ 379-53/. Запаси піску затверджені УТКЗ /протокол №2601 від 21.03. 1968 
р./ по категоріях /тис.м3/:

Родовище розробляється  

Приріст запасів неможливий. 
 родовище піску 

, на неорних /10%/ і заліснених /90%/ землях. 
Площа -  га. 

Пошуки-1983-1984 рр., детальна розвідка 1985-1987 рр. ВГО "Севукргеологія". 
Корисна копалина -пісок середньою потужністю 4,4 м. Середня потужність 

вскриші - 0,1 м. Корисна копалина не обводнена. Мінералогічний склад піску %: кварц 
- 99,77-99,88; польовий шпат -0,5; ільменіт - 0,0-0,85; гранат - 0,0-0,15; карбонати - 0,0-
0,03. Пісок придатний для виготовлення штукатурних розчинів, а також для дорожньо-
будівельних робіт /ГОСТ 8736-85/. 

Запаси піску затверджені УТКЗ /протокол №4673 від 12.11. 1987 р./ по категоріях 
 Родовище  не розробляється, 

числиться  як резервне розвідане. 
Приріст запасів практично неможливий. 
Вишневогірське родовище крейди 
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Розташоване  на 
заліснених землях.  Площа - га. 

Детально розвідано 
Корисна копалина - крейда Середня 

потужність вскриші - 15,7 м.Корисна товща не обводнена. 
Крейда придатна для отримання високоякісного магнезійного вапна 1 і 2 сорту 

з кусковатістью 60% /ГОСТ 1174-51/. 
Запаси крейди затверджені УТКЗ /протокол №1142 від 21.04.1955р./ по 

категоріях /тис,м3/: А+В+С1 - 1568, у тому числі А - 665, В - 313, С1 - 590. Родовище 
числиться на балансі як резервне розвідане Держкомгеології України. Приріст запасів 
неможливий. 

 родовище крейди 
Розташовано 

на орних землях. Площа -  га. 
Розвідано в 1964 р.  

Корисна копалина - крейда  . Середня потужність 
вскриші - 4,7 м. Водоносний горизонт розкритий на глибині  м. Крейда відповідає 
вимогам ГОСТ 5361-50 і може бути використана для виробництва вапна. Запаси 
крейди по категорії А - тис.т., запасы не затверджувалися. 

Родовище розроблялося до 1970 р., в даний час не розробляється,

Любомирське  родовище крейди 
Розташоване  

Землі неорні. Площа -  га. 
Детально розвідане в 1975 р. і дорозвідано в 1983-1984 рр.  

 Корисна копалина - крейда . Середня 
потужність вскриші  Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю 
водоносного горизонту в товщі крейди через його тріщинуватість. Очікуваний водопритік 
в кар'єр Крейда відноситься до карбонатної сировини класів А і Б /ОСТ 
21-27-76/ і придатна для виробництва швидкогашеного будівельного вапна I і II сортів 
/ГОСТ 9179-77/. Температура  випалення, що рекомендується - 1100-1200°С. Крейда 
придатна також для отримання вапнякової муки I сорту /ГОСТ 14050-78/. Запаси крейди 
затверджені УТКЗ /протокол №4406 від 31.09.1984р./ по категорії /тис.т/: А+В+С1 -  
у тому числі 

родовище піску, алевриту і глини 
Розташоване

 на орних землях. Площа -  га. 
Розвідано в 1967 р. 
Корисна копалина - пісок, алеврит і глина середньою потужністю відповідно 

м. Середня потужність вскриші -
Водоносний горизонт розкритий в нижній частині шару темно-зелених глин, має 

обмежений дебет і не зробить впливу на розробку родовища. Запаси сировини 



 

100 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
01/2022 – ОВНС 

затверджені УТКЗ /протокол № 2558 від р./ по категоріях /тис.м3/: А+В+С1- 
, у тому числі 

, на орних землях. Площа  га.  
Корисна копалина - суглинок і глина загальною середньою потужністю  м. 

Середня потужність вскриші - м. Рівень грунтових вод змінюється від  м до 
м. Суглинки відповідають вимогам ОСТу 21-78-88, придатні для виробництва цегли. 
Запаси підраховані по категорії С2 - тис.мЗ.
Рекомендується постановка детальної розвідки.Окрім розвіданих родовищ, 
маловивчені поклади цегельної сировин  

Тут суглинки і глини видобуваються 
найближчими колгоспами і використовуються для виробництва цегли. 

родовище глини 
Розташоване 

 на неорних землях. Площа -  га. 
Детально розвідано в 1967 р. 
Корисна копалина - глина шарів 3 і 4 загальною середньою потужністю м. 

Середня потужність вскриші - . Корисна товща  
Запаси сировини затверджені УТКЗ /протокол №2613 від 09.04. 1968 р./ по 

категоріях /тис.м3/: А+В+С1 -  у тому числі А - , В - , С1 -
родовище глини 

Розташоване 
 Площа -  га. 

Детально розвідане в 1973-1974 рр. 
Корисна копалина - глина . Середня 

потужність вскриші -  м. 
На родовищі розкритий водоносний горизонт, приурочений до пісків вскриші. 

Водопритік в кар'єр в період його максимального розвитку складе  м3/добу. 
Запаси глини затверджені УТКЗ /протокол №3676 від 27.06.1975 р./ по 

категоріях /тис.м3/: А+В+С1 - , у тому числі А -  В - , С1 - . 
Приріст запасів неможливий. 
 
Окрім описаних родовищ, в Рівненському районі є маловивчені поклади 

цегляної сировини біля наступних пунктів:
Поклади періодично розробляються найближчими колгоспами для 

виробництва цегли. 
 родовище суглинку 

Розташоване на 
. Площа - га. 

Детально розвідано в 1951 р. 

Корисна копалина - суглинок шарів 2-81 загальною середньою потужністю 
Середня потужність вскриші - м. Корисна товща не обводнена. 
Запаси сировини затверджені УТКЗ /протокол №2427 від 27.12. 1965 р./ по 

категоріях /тис.м3/: В+С1 - , у тому числі В -  і С1 - . 
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Приріст запасів можливий на південь і схід. 
родовище суглинку 

Розташоване  Площа - га. 
Попередньо розвідано в 1978-1981 рр., 

Корисна копалина - суглинок ш  Середня 
потужність вскриші -  м.  

Гідрогеологічні умови експлуатації родовища прості. Водоносний горизонт типу 
"верховодка" зустрів одиничними свердловинами і не робить впливу на розробку 
корисної копалини. 

Приріст запасів можливий за рахунок орних земель в північному напрямі. 
 родовище суглинку 

Розташоване в 
 на неорних і малозручних орних землях. Площа -  га. 

Детально розвідано в 1968 р.
Корисна копалина - суглинки 

 Середня потужність вскриші - 0,4 м. Корисна товща не обводнена. 
Запаси затверджені УТКЗ /протокол №2667 від 16.07.1968 р./ по категоріях 

/тис.м3/: А+В - , у тому числі А - , В -  
Можливості приросту запасів відсутні. 

родовище суглинку 
Розташоване  

, на орних землях. Площа -  га. 
Детально розвідано в 1969 р. 
Корисна копалина - суглинки  

Середня потужність вскриші - 0,6 м. Корисна товща не обводнена. 
Запаси сировини затверджені УТКЗ /протокол №2975 від 18.12.1969 р./ по 

категоріях /тис.м3/: А+В+С1 - , а т.ч. А -  В - , С1 - 
Родовище не розробляється,  

резервне розвідане. 

родовище суглинку 
Розташоване 

на неорних землях. 
Площа -  га. 

Детально розвідано в 1966 р. 
Корисна копалина - суглинок середньою потужністю м. Середня потужність 

вскриші -  м. Водоносний горизонт не зустрічений. 
Запаси сировини затверджені УТКЗ /протокол №2482 від 27.06, 1967 р./ по 

категоріях /тис.м3/: А+В+С1 - , у тому числі А - , В - , С1 -  
Родовище раніше розроблялося, числиться на балансі держкорпорації 

"Укрбудматеріали" як резервне розвідане. 
Приріст запасів можливий в південно-східному напрямі. 
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Додаток 5.2.6-1 Карта розташування родовищ Рівненського району 
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Можливий кумулятивний вплив від спільної діяльності цих підприємств 
пов'язаний із забрудненням атмосфери та був врахований у величинах фонового 
забруднення атмосфери під час програмного розрахунку. Влив на інші чинники 
навколишнього середовища від діяльності цих двох підприємств є відсутній. Також 
звертаємо увагу, що викиди від даних підприємства в основному пов'язаний із 
пилоутворенням гірничих порід в процесі іх переміщення – пил утворюється з гірничих 
порід а отже є частиною навколишнього середовища а не чужорідною забруднюючою 
речовиною, яку додатково внесли в природний фон. 

Відповідно, здійснення кумулятивного впливу від провадження планованої 
діяльності не передбачається. 

 
 
5.2.7 Впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 

масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 
Основними факторами впливу на клімат є: 

- хімічне забруднення атмосфери; 
- теплове забруднення повітряного басейну; 
- зміна водного режиму району. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 
планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери допустимий. 
Теплове забруднення повітряного басейну не передбачається. 
Суттєвої зміни водного та гідрологічного режиму розташованих поблизу 

родовища водних об’єктів не планується. 
Планована діяльність по експлуатації кар’єру не матиме впливу на клімат. Зміна 

існуючих параметрів клімату району не очікується. 
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6 Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу 
на довкілля 

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувались 
розрахункові математичні методи, за допомогою яких можливо кількісно оцінити 
величину значень та відносну участь різноманітних впливів. 

1) Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
здійснювався за методиками, допущеними до використання на території України, 
зокрема: 

- «Зварювальне виробництво. Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том 1, 
Донецьк 2004 р.; 

- «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности стоительных материалов», НИПИОСТРОМ, 1985 р.; 

- «Механічна обробка металів. Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том 2, 
Донецьк 2004 р.; 

- «Заправка автотранспорту. Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том 1, 
Донецьк 2004 р.; 

2) Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземних шарах 
атмосфери проводився за допомогою програмного забезпечення, що рекомендоване 
Міністерством екології та природних ресурсів України - ЭОЛ(ГАЗ) 2000-h» версія 4.0 
для розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин, що містяться в газах. 

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної 
фонової оцінки і оцінки впливу проектованого об’єкта. Кількісна оцінка впливу на 
атмосферне повітря виконана за нормативами діючого законодавства у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, а саме за значеннями гранично-допустимих 
концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі населених міст, а також нормативами 
гранично-допустимих викидів, встановлених наказ м Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. 

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою 
«ЕОЛ-2000(h)», розрахункові модулі системи якої реалізують «Методику розрахунку 
концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах 
підприємств ОНД-86». При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на 
навколишнє середовище використані діючі на території України методики розрахунку 
та нормативні документи, що встановлюють гранично-допустимі рівні. 

3) Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана 
відповідно до: 

- Методичні рекомендації «Оцінка ризику на здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря» затверджена наказом МОЗ України від 
13.04.2007 р. за №184. 

4) Також використовувались матеріли інформаційних довідок від відповідних 
державних служб та організацій; матеріли польових досліджень із залученням 
фахових науковців, які наводяться у додатках до відповідних розділах Звіту з ОВД. 
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7 Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, 
уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у 
тому числі (за можливості) компенсаційних заходів 

Ресурсозберігаючі заходи 
Своєчасне і високоякісне виконання маркшейдерських робіт для забезпечення 

найбільш повного і комплексного вилучення корисних копалин, ефективного та 
безпечного ведення гірничих робіт та охорони надр. Відповідно, для проведення 
видобувних робіт в кар’єрі будує залучено менше матеріальних та енергетичних 
ресурсів, а їх використання буде раціонально-обгрунтованим. 

По завершенню терміну експлуатації кар’єру передбачається виконати 
відновлюючі рекультиваційні роботи із використанням розкривних порід та родючого 
шару грунту, що були зняті з всієї площі кар’єрного поля перед початком видобувних 
робіт та заскладовані у відвали. 

Передбачені заходи щодо гірничо-технічної рекультивації порушених 
гірничовидобувними роботами земель – відроблена ємність кар’єру під пасовище, 
прикарєрні борти –  плануються та укріплюються посівами трав та посадками дерев. 
Дані заходи дозволяють вилучити землі у Землекористувачів тільки тимчасово або 
привести їх у нормативнобезпечний стан із наданням нового функціонального 
призначення – сприяє збереженню земельних ресурсів. 

Сміття, що може слугувати вторсировиною для інших виробництв (пластик, 
метал, відпрацьовані мастила, папір та ін.) буде сортуватись та відправлятись на 
вторинну переробку на спеціалізовані підприємства. 

Залучення сучасної гірничої авто техніки та енергозберігаючих приладів 
освітлення із високим ККД, сприятиме суттєвій економії та раціональному поводженню 
з паливо-енергетичними ресурсами. 

 
Захисні заходи 
Для захисту від зсувів передбачено виконання протизсувних заходів із 

забезпеченням стійкості бортів кар’єру. 
Передбачені заходи щодо біологічної рекультивації, що захистить, відновить та 

попередить ерозію (руйнування) ґрунтів. 
Виконання маркшейдерського відомчого контролю за правильністю розробки 

родовища, за виконанням вимог по охороні надр і найбільш повному вилученню з надр 
корисної копалини, за виконанням заходів, що забезпечують під час проведення 
гірничих робіт безпечність для життя і здоров'я робітників і охорону об'єктів, споруд від 
шкідливого впливу цих робіт. 

Для усунення можливих залишкових впливів видобувної діяльності на 
навколишнє середовище навколо границь гірничого відводу кар’єру влаштовується 
санітарно-захисна зона (СЗЗ). 

Для захисту атмосфери від забруднень проектом передбачені заходи щодо 
попередження та зменшення викидів, що утворюються в процесі експлуатації кар’єру: 

- періодичне зрошення в теплий період року зрошення ділянок пилення та  
під'їзних шляхів водою; 
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- при влаштуванні під’їздів та площадок вони засіваються багаторічними 
травами для зниження пиловиділення; 

- проведення систематичного контролю за технічним станом гірничого 
обладнання і автотранспорту, для контролю за якістю спалювання палива і відповідно 
за якістю вихлопних газів. 

Для забезпечення нормативного стану повітряного середовища, вміст 
забруднюючих речовин в повітрі робочої зони підлягає систематичному контролю для 
попередження можливості перевищення ГДК. Контроль проводиться по договору з 
відповідними акредитованими організаціями в погоджені терміни. 

Заходи по захисту та охороні повітряного басейну при НМУ 
НМУ (несприятливі метеорологічні умови) для кар’єрів, які призводять до 

формування більшого рівня забруднення атмосфери, це – посилений вітер, буревій та 
інше, при яких виникає посилене пилення з поверхні кар’єру та в радіусі роботи 
гірничої техніки і автотранспорту (здування з поверхні території пилу ґрунтових порід) 
за рахунок більшої швидкості вітру. 

В періоди НМУ при збільшених швидкостях вітру та виникненні посиленого 
пилення з поверхні кар’єру та в радіусі роботи гірничої техніки і автотранспорту, 
передбачений додатковий полив водою кар’єрних доріг, майданчиків екскаваторів та ін. 

Кар’єрний персонал (ІТП, водії бульдозерів та ін.) працює в ізольованих кабінах 
з власним мікрокліматом (оснащені кондиціонером) та забезпечується засобами 
індивідуального захисту від пилу (респіратори) в разі потреби перебування ззовні. 

В періоди випадання атмосферних опадів (дощ, гроза, сніг) чи збільшеної 
вологості атмосферного повітря (туман), навіть при великих швидкостях вітру, пилення 
з поверхні кар’єру та в радіусі роботи гірничої техніки та автотранспорту зводиться до 
мінімуму чи буде відсутнє. 

Вплив НМУ на величини викидів вихлопних газів від роботи двигунів 
внутрішнього згорання кар’єрної спецтехніки, ремонтних роботах, заправці кар’єрної 
спецтехніки буде відсутній. 

Необхідність розробки по врегулюванню викидів забруднюючих речовин в 
період НМУ обумовлюється з управлінням по гідрометеорології та контролю 
природного середовища. Але згідно КД 52.0452-85 «Регулирование выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях» розд.1 «Мероприятия по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают 
предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где 
органами Госкомгидромета проводится или планируется проведение 
прогнозирования НМУ». На даний час територія кар’єру до таких не належить. 

 



 

107 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
04/2021 – ОВД 

Відновлювальні та компенсаційні заходи 
Передбачені природоохоронні заходи з проведення гірничотехнічної та 

біологічної рекультивації порушених гірничо-видобувними роботами земель. По 
завершенню експлуатації кар’єру буде завершена рекультивація відробленої території 
кар’єру під водойму, виположені борта кар’єру будуть заліснені. 

Компенсаційні витрати за використання земель для потреб кар’єру та вилучення 
корисних копалин (за надра). 

Під час експлуатації кар’єру підприємство буде сплачувати компенсаційні 
стягнення (екологічний податок) за викиди забруднюючих речовин в атмосферу; за 
вивіз та утилізацію виробничих та побутових відходів та забруднених каналізаційних 
стоків. 

Згідно проведених попередніх розрахунків, утворення надлишкових об’ємів 
викидів забруднюючих речовин, що будуть перевищувати нормативні вимоги буде 
відсутнє. Відповідно проектована діяльність не буде призводити до утворення 
незворотних збитків в стані природного середовища. Відповідно до вимог 
ДБН А.2.2.-1-2003 розрахунок компенсацій незворотного збитку та грошове 
відшкодування не проводиться. 

 
Охоронні заходи 
Заходи по охороні надр: 
1) встановлення строгого контролю маркшейдерської служби та технічного 

нагляду кар’єру за дотриманням прийнятих нормативів системи і технології розробки 
родовища та нормативних показників втрат; 

2) детальне вивчення геологічної будови і якісних особливостей ділянок 
родовища , які відпрацьовуються з метою недопущення збіднення корисної копалини. 

3) проведення розробки родовища в межах гірничого відводу; 
4) посилення контролю при проведенні зачистки покрівлі та підошви корисної 

копалини, з метою зменшення втрат; 
5) проведення постійного маркшейдерського контролю за повнотою 

видобування корисної копалини; 
8) виконання розпоряджень маркшейдера; 
9) щорічна звітність перед «Геоінформ» про стан запасів корисних копалин за 

формою 5-гр. 
Також передбачається виконання заходів щодо: 
- охорона землі від забруднення побутовими та виробничими відходами, які 

підлягають вивозу і утилізації в спеціально відведених місцях; 
- попередження забруднення поверхневих і ґрунтових вод побутовими та 

виробничими відходами, стоками та паливно-мастильними матеріалами; 
- охорона атмосфери від понаднормових викидів забруднюючих речовин; 
- тощо. 
Ступінь екологічного ризику від планованої діяльності об’єкту мінімальний. 

Негативних залишкових впливів по завершенню експлуатації кар’єру не очікується. 
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8 Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, 
зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів 
запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та 
заходів реагування на надзвичайні ситуації 

Стаття 8 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» визначає 
поняття правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації – це особливий 
правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі 
виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і спрямовується для попередження 
людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, а також 
усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації. 

Виникнення можливих аварійних ситуацій з негативними екологічними 
наслідками на території кар’єру може бути в разі неправильної технічної експлуатації та 
розробки родовища, що призводить до: 

- руйнування бортів, зсуви, обвалення гірничої маси - при неналежному 
забезпеченні стійкого стану бортів кар'єру, стійкості уступів і відвалів, перевищення 
кутів укосу, перевищення висоти уступів, не дотримування ширини робочих площадок 
і запобіжних берм; 

- аваріях на технологічних спорудах та гірничому устаткуванні, що 
супроводжуються викидом в атмосферу чи потраплянням в грунти та навколишнє 
водне середовище забруднюючих речовин. 

Для попередження аварійних ситуацій в кар’єрі передбачається виконання 
протиаварійних  заходів: 

- систематичний контроль за зсувними процесами уступів і бортів, доріг, тощо; 
- своєчасне виконання планово-попереджувальних ремонтів та 

профілактичних оглядів обладнання; 
- розробка кар’єру повинна проводитись у відповідності до норм та правил 

розробки родовищ корисних копалин відкритим способом; 
- кожний працюючий на підприємстві, помітивши небезпеку, що загрожує 

людям або підприємству, ознаки можливих зсувів, обвалів уступів, виникнення пожеж 
та інше) зобов'язаний, поряд з прийняттям заходів по їх усуненню, повідомити про це 
особу технічного нагляду, а також попередити людей, яким загрожує небезпека; 

- висота уступу визначається проектом з урахуванням фізико-механічних 
властивостей гірничих порід і корисних копалин, а також гірничотехнічних умов їх 
залягання; кути укосів робочих уступів не повинні перевищувати проектних значень; 

- гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, мережі 
електропостачання та зв'язку повинні розміщуватись на робочих площадках уступів за 
межами призми обрушення; 

- виконання маркшейдерського відомчого контролю за правильністю 
розробки родовища, за виконанням вимог по охороні надр і найбільш повному 
вилученню з надр корисної копалини, за виконанням заходів, що забезпечують при 
проведенні гірничих робіт безпечність для життя і здоров'я робітників і охорону 
об'єктів, споруд від шкідливого впливу цих робіт. 
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Протизсувні заходи 
Для забезпечення стійкості відвалів, бортів кар’єру передбачається виконувати 

під час розробки ряд захисних заходів та рішень: 
1. Висота уступу при розробці одноківшовими екскаваторами типу механічної 

лопати без застосування вибухових робіт повинна бути не більш максимальної 
глибини черпання екскаваторами з врахуванням берми безпеки. 

2. Висота уступу, кути укосів, ширина робочих площадок, берм та транспортних 
проїздів повинні відповідати прийнятим у проекті значенням. У випадку загрози 
обрушення або зсування уступу під час роботи екскаватора, робота повинна бути 
припинена і екскаватор відведений у безпечне місце. 

3. При розробці уступів, плануванні відвалів, відстань від бровки укосу до 
гусениці екскаватора, бульдозера має бути не меншою за проекту берму безпеки. 
Екскаватори мають встановлюватись на твердій вирівняній основі з ухилом не 
перевищуючим дозволеного паспортом екскаватору. Під час руху екскаватору на гору 
чи спуск повинні передбачатись міри, виключаючи самовільне сковзання. 

4. Кут укосу забою бульдозера, а також в'їздів або виїздів із забою не повинен 
перевищувати 30° при роботі на спуск та 25° - при роботі на піднімання. Не 
дозволяється залишати без нагляду бульдозер з працюючим двигуном і піднятим 
відвальним пристроєм. При аварійній зупинці бульдозера на похилій площі повинні 
бути прийняті заходи, які виключають самовільний рух його під укіс. 

6. Інженерно-технічний персонал кар'єру у першу чергу, геологічна і 
маркшейдерська служби зобов'язані систематично вести спостереження за станом 
бортів, робочих і неробочих уступів кар'єру і вчасно вживати заходи до запобігання 
можливих їхніх руйнувань. 

Відповідно до вищевказаного, виникнення аварійних ситуацій під час 
експлуатації кар’єру та провадження планованої діяльності не передбачається. 
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9 Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх 
технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля 

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені наступні 
труднощі: відсутність на момент виконання Звіту з оцінки на довкілля нормативно-
методичного забезпечення та стандартів щодо підготовки Звіту. 

Також на стадії виконання Звіту з виявлені такі труднощі: 
– відсутність у відкритому доступі даних щодо обсягу впливу на стан довкілля 

прилеглих промислових об’єктів; 
– відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози 

впливу на довкілля при розробці родовищ корисних копалин. 
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10 Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля 

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
Повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, було 
офіційно оприлюднено в Реєстрі ОВД 05 квітня 2021р. за №2021417634. 

З метою проведення громадського обговорення планованої діяльності, було 
проведене інформування місцевого населення про плановану діяльність через засоби 
масової інформації - була здійснена публікація повідомлення в двох місцевих газетах: 
міськарайонна газета «Слово і час» за №9(9603) від 1 квітня 2021р. та газета «Вісті 
Рівненщини» за №13 від 2 квітня 2021р., а також Повідомлення про плановану 
діяльність було розміщене на дошках оголошення сільської ради , 
Рівненського району, Рівненської області. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 
плановану діяльність зауважень і пропозицій від громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля до Відділу оцінки впливу на навколишнє 
середовище та дозвільної діяльності Департаменту екології та природних ресурсів 
Рівненської обласної державної адміністрації не надходило. 

 
З метою врахування громадських інтересів проводиться громадське 

обговорення, протягом всього терміну проведення якого будуть збиратись зауваження 
та пропозиції від громадськості. 

З метою повідомлення громадськості, оголошення про початок громадського 
обговорення було поширене через засоби масової інформації - була здійснена 
публікація оголошення в двох місцевих газетах: міськарайонна газета «Слово і час» 
за №17(9611) від 24 червня 2021р. та газета «Вісті Рівненщини» за №25 від 25червня 
2021р., а також Оголошення було розміщене на дошках оголошення сільської ради 

 Рівненського району, Рівненської області. 
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Додаток 10 - 1 Публікації повідомлення в місцевих газетах 
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Додаток 10 - 2 Фотофіксація розміщеного Повідомлення на дошках оголошення 
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Додаток 10 - 3 Зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень 
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Додаток 10 - 4 Публікації оголошення в місцевих газетах 
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Додаток 10 - 5 Фотофіксація оголошення 
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11 Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під 
час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів після 
проектного моніторингу 

Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм 
власності, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану 
довкілля, зобов'язані здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами а 
станом промислових зон. 

Моніторинг та контроль по виконанню природоохоронних заходів у відповідності 
до вимог законодавчих і нормативних документів здійснюється керівником 
підприємства або його заступником. 

Організація санітарного контролю за шкідливими факторами виробничого 
середовища здійснюється у відповідності до вимог частини 2 ст.7 Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу проводиться підприємством. 

Виробничий контроль здійснюється державними органами України, відповідно 
до положення про цей орган. 

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає: 
- контроль обсягів викидів, у тому числі: утримання (масової концентрації) і 

кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин; 
- порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з нормативами 

гранично допустимих викидів і технологічними нормативами; 
- облік викидів і звітність по контролю за викидами. 
Система контролю викидів повинна забезпечувати виконання вимог, 

передбачених Законом України «Про охорону атмосферного повітря», галузевими 
нормативними документами, дозволами на викиди забруднюючих речовин, а також 
отримати: 

- систематичні дані про викиди, вихідні дані до звітності за формою №2-ТП 
(повітря); 

- інформацію про дотримання встановлених гранично допустимих і 
технологічних нормативів викидів; 

- дані для виявлення і аналізу причин, які викликали перевищення нормативів. 
До забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу машинами та 

механізмами, що використовуються в планованій діяльності і підлягають контролю, 
відносяться: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, двоокис сірки 
(ангідрид сірчистий), оксиди азоту, оксид вуглецю. 

Разом з тим буде здійснюватись щорічний контроль якості атмосферного 
повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства. 

Основним завданням у сфері поводження з відходами є забезпечення 
належного збирання, перевезення та передачі відходів, утворюваних від планованої 
діяльності, згідно чинного законодавства для зберігання, оброблення, перероблення, 
утилізації, видалення та захоронення, а також дотримання правил екологічної безпеки 
при поводженні з відходами. 



 

 127
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
01/2022 – ОВД 

12 Резюме нетехнічного характеру 
Місце провадження планованої діяльності – територія Дворовицького родовища 

пісків, розташованого Рівненського району 
Рівненської області. 

Дворовицьке родовище є нове і було виявлено при проведенні пошуково-
розвідувальних робіт на будівельні піски в 2020 р. На території родовища  
розташований закинутий вже відпрацьований та рекультивований кар'єр із видобутку 
вапняків, в межах якого частково розкрита корисна копалина. Поверхня родовища на 
даний час покрита чагарником. 

Із південно-західної та південної сторони на межі родовища розташовується 
Передільській ліс. 

Ціль планованої діяльності – отримання спеціального дозволу на користування 
надрами, що видається Державною Геологічною службою Геології та надр України, з 
метою здійснення видобувної діяльності із дотриманням зазначених у дозволі 
спеціальних умов Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Соціально-економічний вплив від реалізації планованої діяльності носить 
позитивний характер, завдяки створенню низки факторів впливу: 

- видобування корисної копалини (будівельні піски) сприятиме розвитку 
дорожнього будівництва та благоустрою та, відповідно, сприятиме розвитку 
будівельної галузі району; 

- експлуатація кар’єру та розвиток будівельної галузі сприятиме створенню 
нових робочих місць, що сприятиме покращенню зайнятості місцевого населення, 
збільшить податкові надходження в місцевий бюджет. 

Планована діяльність передбачає здійснення видобутку корисної копалини на 
Дворовицькому родовищі «сухим» відкритим методом (кар’єр) по автотранспортній 
системі розробки із використанням спеціалізованої гірничої автотехніки – бульдозера 
та екскаватора «зворотня лопата» з паралельним просуванням фронту робіт 1м 
розкривним та 1-2ма добувним уступом висотою до 5,0м. Пісок розробляється та 
вантажиться екскаватором на автотранспорт Споживача. Допоміжні роботи по 
зачистці покрівлі корисної копалини здійснюються бульдозером. Грунтово-рослинний 
шар зніматиметься бульдозером та складуватиметься в тимчасових буртах, де буде 
зберігатись для застосування при наступній рекультивації земель відпрацьованого 
кар’єру. 

Рекультивація земель, порушених гірничо-видобувними роботами, 
передбачається після завершення його відпрацювання під пасовище, сплановані 
борта кар’єру під кущо-лісонасадження. 

Для провадження планованої діяльності потрібно залучити у користування 
ділянку надр загальною площею 5,55га. 

Склад виробництва: 
- кар'єр та прикар’єрний промисловий майданчик; 
- тимчасові відвали розкривних порід; 
- дороги і під'їзди. 
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Під час експлуатації кар’єру передбачається утворення: 
1) Відходів 
- Під час розробки кар’єру передбачається зняття з поверхні кар’єрного поля 

розкривних порід в загальній кількості 254,0тис.м3. Дані породи, що будуть вилучені з 
ємності кар’єру в процесі його розробки, будуть тимчасово складуватись у тимчасові 
відвали для подальшого використання для планування і благоустрою  під час 
рекультивації відробленого простору кар’єрної виїмки. 

- 3,578т/рік твердих побутових відходів та виробничих відходів (відпрацьовані 
шини, акумулятори, промасляна ветош тощо) будуть відправлятись на утилізацію 
відповідно до призначення згідно угод з спеціалізованими організаціями. 

2) Стоків 
Основне госппобутове обслуговування (душ) працівників кар’єру 

передбачається за межами кар’єру на заводі. Для миття рук персоналу в АПК 
встановлюється рукомийник та пластикова ємність для накопичення стоків. 
Госппобутові стоки в кількості до 28,500м3/рік, що утворяться під час миття рук 
персоналом, будуть збиратись у пластикову ємність встановлену в АПК. По мірі 
накопичення стоків та наповнення ємності, вона буде вивозитись на очищення 
асенізаційною машиною згідно укладених угод із спеціалізованим підприємством. 

В кар’єрі для справляння природних потреб персоналу передбачається 
встановити біотуалет. Обслуговування біотуалету буде виконуватись спеціалізованою 
організацією, що надає асенізаційні послуги, згідно заключних угод. 

3) Викидів в атмосферу 
Під час експлуатації кар’єру на його території будуть наявні викиди 

забруднюючих речовин, що утворюватимуться під час роботи двигунів гірничої техніки 
та автотранспорту; неорганізовані викиди пилу гірничих порід, що буде утворюватись 
в процесі видобувних робіт в радіусі роботи гірничої техніки та їх тимчасовому 
зберіганні у відвалах; викиди під час проведення ремонтно-профілактичних робіт, що 
передбачають роботи із зварки та різки металів.  

Викиди міститимуть такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (в перерахунку на 
діоксид азоту), оксид вуглецю, сажу, граничні вуглеводні, завислі речовини (пил 
грунтових порід), оксиди заліза, оксиди марганцю, оксиди силіцію, пил абразивно-
металічний, пари дизельного палива та метан. Розрахунковий сумарний викид по всіх 
забруднюючих речовинах складе – 5,1787 т/рік (1,2542 г/с). 

Згідно виконаних розрахунків величин викидів та програмного розрахунку 
розсіювання забруднюючих речовин – негативний вплив на існуючий стан 
атмосферного повітря буде відсутній. Викиди забруднюючих речовин не створюють 
зони забруднення і знаходяться в межах нормативних вимог – величини максимальних 
приземних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують величин ГДКн.п.. 
Відповідно, викиди забруднюючих речовин, що здійснюватимуться з джерел 
підприємства, не чинять негативного впливу на повітряне середовище. 

Негативного впливу на повітряне, водне, геологічне середовища, ґрунти, 
рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, мікрокліматичні умови району, 
техногенне та соціальне середовища під час експлуатації кар’єру не передбачається. 
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13 Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для 
описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля 

Для оцінки впливів на довкілля були використані нормативні вимоги та методи 
прогнозування наведені в наступних норманивних матеріалах, літературі та 
методиках: 

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 
- Закон України «Про охорону навколишнього середовища»; 
- Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; 
- Кодекс України про надра; 
- ДБН А.2.2-1-2003 «Про склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», 
Київ, 2004 р.; 

- «Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних 
речовин в атмосферному повітрі» затвердженого наказом №286 Міністерством 
екології та природних ресурсів України 30.07.2001 р.; 

- ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія»; 
- ДСТУ Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та 

категорії складності об'єктів будівництва»; 
- ДержСанПін 173-96. «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів» Київ, 2002 р.; 
- ОНД-86 «Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі 

шкідливих речовин, що є у викидах підприємств»; 
- Гранично допустимі концентрації /ГДК/ та орієнтовно безпечні рівні діяння 

/ОБРД/ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць» 
(затверджено КМ України від 29.11.2001 р.); 

- «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, 
організацій та громадян-підприємців» затвердженої Міністерством ОНПС України  
29 березня 2006 р. за N 341/12215; 

- «Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які 
справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан 
атмосферного повітря, викидів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в 
атмосферне повітря» затвердженого Мінекології та природних ресурсів України за 
№177 від 10.05.2002 р. із змінами від 16.02.2009 р.; 

- «Регулювання викидів при несприятливих метрологічних умовах»  
РД 52.04.52-85 УДК 551.510.42; 

- «Зварювальне виробництво. Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том 1, 
Донецьк 2004 р.; 

- «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности стоительных материалов», НИПИОСТРОМ, 1985 р.; 
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- «Механічна обробка металів. Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том 2, 
Донецьк 2004 р.; 

- «Заправка автотранспорту. Збірник показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том 1, 
Донецьк 2004 р.; 

- «Державний класифікатор України – класифікатор відходів» 
ДЕРЖСТАНДАРТ України, Київ, 1996 р.; 

- Норми утворення твердих побутових відходів у населених пунктах України» 
затверджені Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.01.2006  N 7; 

- «Справочник горного інженера. Нормы расхода основных эксплуатационных 
материалов выемочно-погрузочным и вспомогательным оборудованием», СССР; 

- «Норми витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному 
транспорті» затверджені наказом Мінтранс України за №43 від 01.02.1998 р.; 

- Методичні рекомендації «Оцінка ризику на здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря» затверджена наказом МОЗ України від 
13.04.2007 р. за №184; 

- «Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів» наказ 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23 лютого 2006 р. за №98, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 р за №286/12160; 

- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 
- ДСТУ ГОСТ 31295.2:2007 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухання звуку під час 

розповсюдження на місцевості»; 
- ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку. 
 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземних шарах атмосфери 

проводився за допомогою програмного забезпечення, що рекомендоване 
Міністерством екології та природних ресурсів України: 

- «ЭОЛ(ГАЗ) 2000-h» версія 4.0 для розрахунку розсіювання викидів 
забруднюючих речовин, що містяться в газах. 
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14 Виконавці 
 

№ 
з/п 

ПІБ 
виконавця 

Посада, кваліфікація Підпис 

1 Боднар  Д.В. 

Провідний інженер з охорони навколишнього 
середовища 
(кваліфікаційний сертифікат інженера-
проектувальника серії АР №006162 зареєстрований у 
реєстрі атестованих осіб 27.12.2012 р за №4976) 
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Додаток 14.1 Кваліфікаційний сертифікат інженера-виконавця 
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