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MIHICTEPCTBO ЕКОЛОГII ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIB УКР АIНИ . . . . 
враховуючи даю, наведею у зв1п з ощнки впливу на довюлля, а саме , що: 

- планована дiяльнiсть. Планована дiяльнiсть полягае у розробцi 

Схiдноi' дiлянки Бiляi'вського родовища первинних каолiнiв, будiвництвi 

гiрничо-збагачувального комплексу продуктивнiстю 100тис.м3/рiк та зм1ю 

цiльового призначення земельних дiлянок площею близько 95 га; 

- вплив на атмосферне повiтря пiд час будiвництва. Викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу вiдбуватимуться при роботi ДВЗ 
будiвельних машин та механiзмiв, пересипцi iнертних матерiалiв, фарбувальних 

та зварювальних роботах, зокрема вiд таких джерел: 

- Джерело викидiв № 1. ДВЗ автотранспорту та будiвельноi' технiки; 
- Джерело №2. Зварювальнi роботи; 

- Джерело викидiв №3. Фарбувальнi роботи; 

- Джерело викидiв № 4. Пересипка пiщано-гравiйноi' сумiшi. 
За результатами розрахункiв розсiювання з врахуванням фонових 

концентрацiй забруднюючих речовин виявлено, що на межi житлово'i забудови , 

а саме на вiдстанi 325 м вiд будiвельного майданчика, концентрацi'i 

забруднюючих речовин становлять: 

- дiоксид азоту - 0,71 ГДК; 
- сiрки дiоксин - 0,13 ГДК; 

- оксид вуглецю - 0,27 ГДК; 
- речовини у вигляд1 суспендованих твердих частинок 

недиференцiйованих за складом - О, 17 Г ДК. 
- група сумацi'i 31 - 0,84 ГДК. 
Значения концентрацш забруднюючих речовин на межi житлово 

забудови пiд час проведения будiвельних робiт не перевищуватимуть ГДК ; 

- вплив на атмосферне повiтря пiд час реалiзацii' планованоi' 

дiяльностi. Вiдповiдно до Звiту з ОВД, в процесi розробки Схiдно'i дiлянки 

Бiля'iвського родовища викиди забруднюючих речовин в атмосферу 

вiдбуватимуться внаслiдок розробки i навантажуваннi розкривних порiд (в т .ч. 

грунтово-рослинного шару) та вiд роботи двигунiв внутр1шнього згорання 
' .. . . 

кар ерно1 техюки, а саме вщ таких джерел: 

-Джерело викидiв 1. Кар'ер (неорганiзоване); 
- Джерело викидiв №2. Автотранспорт (пересувне); 

-Джерела викидiв №3, 4. Труба сушильно'i установки каошну 
( органiзований викид); 

- Джерело викидiв №5. Труба сушильно'i установки польового шпату 
( органiзований викид) ; 

- Джерела викидiв №№6, 7. Труба котла з тепловою потужнiстю 200 кВт 
( органiзований викид); 
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-Джерело викидiв №8. Вивантаження готово'i продукцi'i (неорганiзований 

викид). 

Оцiнку рiвня забруднення атмосферного повiтря проведено шляхом 

спiвставлення розрахункових показникiв забруднення з показниками гранично 

допустимого забруднення на межi нормативно'i СЗЗ, а саме в межах 300 м. 
При проведеннi розрахункiв розсiювання з врахуванням фонових 

концентрацiй забруднюючих речовин розрахунковий майданчик вибрано 

розмiром 1 ООО х 1 ОООм з кроком сiтки 100 м. 
За результатами розрахункiв розсiювання виявлено, що на межi 

нормативно'i СЗЗ (300 м) концентрацi'i забруднюючих речовин становлять: 
- речовини у вигляд1 суспендованих твердих частинок 

недиференцiйованих за складом - 0,62 ГДК; 
-дiоксид азоту - 0,61 ГДК; 
-сiрки дiоксид-0,1 ГДК; 

-оксид вуглецю- 0,15 ГДК; 
- група сумацi'i 31 - 0,66 ГДК. 
Значения концентрацiй забруднюючих речовин на межi нормативно'~' СЗЗ 

(300 м) не перевищуватимуть ГДК. 
За результатами проведеного аналiзу визначено, що при штатному 

режимi виконання робiт, вплив планово'i дiяльностi на повiтряне середовище з 

урахуванням реалiзацi'i передбачених заходiв та додержанш визначених 

обмежень характеризуеться як допустимий; 

- вплив на rрунти та геологiчне середовище пiд час реалiзацii' 

планованоi' дiяльностi. Планованою дiяльнiстю передбачаеться розробка 
Схiдно'i дiлянки Бiля'iвського родовища первинних каолiнiв та будiвництво 

збагачувального комплексу для виробництва високомарочних каолiнiв i 
польового шпату в межах лiцензiйно'i площi 3 82 га. Збагачувальний комплекс 

займатиме земельну дiлянку площею 10,0087 га. Також передбачаеться змiна 
цiльового призначення земельних дiлянок загальною площею близько 95 га iз 

земель сiльськогосподарського призначення на землi для розмiщення та 

експлуатацi'~' основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд 

пiдприемств, що пов' язане з користування надрами (розробка родовища та 

будiвництва збагачувального комплексу). 

На даний час земельна дiлянка пiд розробку кар'еру та будiвництво 

збагачувального комплексу не розкрита та не порушена гiрничими роботами. 

Реалiзацiя плановано'i дiяльностi не призведе до будь-яких негативних змiн 

iнженерно-геологiчних умов територi'i, таких як виникнення зсувiв, провальних 

чи просадних деформацiй, пiдтоплення; 

- вплив на водне середовище пiд час будiвництва та при реалiзац11 
планованоi' дiяльностi. Водопостачання на господарсько-побутовi, питнi та 

виробничi потреби пiд час проведення пiдготовчих та будiвельних робiт 
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здiйснюватиметься за рахунок привозноi' води у кiлькостi: 

- на господарсько-побутовi у кiлькостi 0,5 м3 /добу, 11 О м3 /рiк; 
- на виробничi - 3,3 м3/добу, 726 м3/рiк. 
Вiдведення господарсько-побутових стiчних вод у кiлькостi 0,5 м3/добу, 

110 м3/рiк вiдбуватиметься в спецiалiзованi санiтарнi примiщення (бiотуалет) 
та, по мipi накопичення, будуть передаватись на найближчi очиснi споруди . . . . . 
спещашзованого шдприсмства вщповщно до укладеного договору. 

Виробничi потреби полягають у використаннi води на мийку колiс 

будiвельноi' технiки при виi'здi з майданчика будiвництва. 
Мийка буде здiйснюватись на пересувнiй посиленiй естакадi, яка 

оснащена пiддоном та спецiальними бiчними екранами, що запобiгають 

розбризкування брудноi' води з естакади. 

Стiчна вода пiсля мийки буде вiдводитись у бетонний прийомник. По мipi 

накопичення, стiчнi води у кiлькостi 3,3 м3/добу, 726 м3/рiк викачуватимуться 
вакуумною машиною та вивозитимуться на найближчi очиснi споруди згiдно 

. . . . 
укладеного договору з1 спещал1зованим шдприсмством. 

Для вiдведення дощових стiчних вод будiвельний майданчик передбачено 

спланувати i оконтурити водоскидними канавами з влаштуванням смностей для 
збирання забруднених стiчних вод, якi по мipi накопичення будуть 

передаватись на найближчi очиснi споруди комунального пiдприсмства. 

В процесi експлуатацii' об'сктiв планованоi' дiяльностi передбачасться 

використання води питноi' та технiчноi' якостi. Вода питноi' якостi 

постачатиметься на збагачувальний комплекс за рахунок централiзованих 

мiсцевих мереж. Питна вода використовуватиметься для забезпечення 

господарсько-побутових потреб працiвникiв, зайнятих на кар'срi та 

збагачувальному комплексi у кiлькостi 4,29 м3 /добу, 1072,2 м3 /рiк. Пiсля 
очищения стiчнi води зберiгатимуться у спецiалiзованих смностях та будуть 

використанi на пожежнi потреби або полив територii' об'скту. 

Мул, що накопичуватиметься у первинному вiдстiйнику очисно't· 

установки «Джерело», один-два рази на рiк буде передаватись вiдповiдним 

спецiалiзованим пiдприсмствам вiдповiдно до укладеного договору. 
Згiдно протоколу ДКЗ вiд 2 7 .07.2017 №4019 кори сна копалина кар' еру 

слабо заводнена, середньорiчний водоприплив у кар'срi за рахунок пiдземних 
вод i атмосферних опадiв на кiнець вiдпрацювання родовища становитиме 
485 м3/добу, за рахунок злив - 9,8 тис. м3/добу. 

Очищения кар'срних стiчних вод передбачасться у ставку-вiдстiйнику, 
який конструктивно складасться з колодязя-струменегасника, приймально'i та 

вiдстiйно'i камер, а також насосно'i установки, якою передбачено перекачувати 
очищену воду на технологiчнi потреби збагачувального комплексу. 

Очищенi кар'срнi стiчнi води використовуватимуться для забезпечення 
технологiчних потреб збагачувального комплексу та кар'сру. Скид кар'срних 
стiчних вод на прилеглу територiю та/або у водний об'скт не вiдбуватиметься; 
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- вплив на рослиннии I тваринний свiт, заповiднi об'скти пiд час 

будiвництва та реалiзацii' планованоi' дiяльностi. Вiдповiдно до даних Звiту з 

ОВД, при експлуатацi'i об'екту не вiдбудеться змш тваринного свпу, 

радiоактивний фон не збiльшуеться. Вплив на рослинний свiт носить 

компенсацiйний характер. В перiод вiдпрацювання кар' еру передбачаеться 

здiйснення поетапно'i рекультивацi'i земель, порушених гiрничими роботами 

шляхом пошарового заповнення вiдпрацьованого простору розкривними 

породами з кiнцевим нанесенням rрунтово-рослинного шару, а також посiвом 

багаторiчних трав для створення пасовища. 

В складi робiт по бiологiчнiй рекультивацi'i передбачаеться планування за 

допомогою бульдозера, посiв на рекультивованих площах багаторiчних трав. 

Гiрничотехнiчна рекультивацiя плануеться до завершення протягом п'яти рокiв 

пiсля вiдпрацювання затверджених запасiв корисно'i копалини родовища; 

- вплив на соцiальне середовище пiд час реалiзацii' плановано'i 

дiяльностi. Вiдповiдно до Звiту з ОВД, соцiально-економiчний вплив вiд 

дiяльностi пiдприемства носить позитивний характер. Основними позитивними 

факторами е можливiсть поповнення мiсцевого бюджету (в т.ч. сплати рентноi· 

плати за користування надрами, орендно'i плати за землю), полiпшення 

загально'i соцiально-економiчно'i ситуацi'i в районi, забезпечення сировиною 

галузi будiвництва, зайнятостi мiсцевого населення (створення 94-х додаткових 

робочих мiсць ); 

- вплив шуму та вiбрацii' на довкiлля пiд час реалiзацн планованоi' 
дiяльностi. При роботi будiвельно'i технiки пiд час будiвництва може 

виникнути шумове навантаження. Згiдно Звiту з ОВД, очiкуваний рiвень 

звукового тиску складе близько 15,9 дБА. Ця величина не перевищуе 

нормованого ршня шуму. 

Розрахунковий рiвень шуму на меж1 СЗЗ внаслiдок експлуатацi'i 

збагачувального комбiнату становитиме 39,2 дБА, що не перевищуватиме 
нормативного значення (45 дБА - вночi; 55 дБА - вдень). 

Використання будiвельно'i технiки з високим ршнем вiбрацi'i на 
будiвельному майданчику не передбачаеться. 

Згiдно розрахункiв, пiд час будiвельних робiт санiтарнi норми для 
населення щодо вiброзмiщення дотримуються вже безпосередньо на межi 
бу дмайданчи ку; 

- поводження з вiдходами пiд час реалiзацii' планованоi' дiяльностi. На 
об, ектi передбачений повний збiр, роздiльне зберiгання на спецiально 
обладнаних майданчиках та передача вiдходiв вiдповiдно укладених договорiв 
органiзацiям, що мають вiдповiдну лiцензiю на поводження з ними. 

Зберiгання вiдходiв на територii' кар'еру не передбачаеться. Вiдходи 
зберiгатимуться на спецiально обладнаних майданчиках збагачувального 
комбiнату. 
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Вiдходи по мipi накопичення передаватимуться спецiалiзованiй органiзацiУ . . 
вщповщно укладеного договору. 

На територi1 об'екту мiсця тимчасового зберiгання вiдходiв облаштовуються . . . . . . . . 
та утримуються вщповщно до умов д1ючих саютарно-ппеючних норм 1 правил. 

При виникненнi нештатно1 ситуацi1, кiлькiсний та якiсний склад вiдходiв 

визначатиметься на мiсцях, по мipi Ух утворення. Подальше поводження з 

вiдходами здiйснюеться вiдповiдно до вимог Закону УкраУни «Про вiдходи». 

Вплив об'екту в частинi поводження з вiдходами оцiнюеться як екологiчно 

допустимий, 

а також з урахуванням вcici iнформацii, зауважень i пропозиц~и, що 
надiйшли протягом строку громадського обговорення, вважас допустимим 

провадження планованоi дiяльностi з ог ляду на нижченаведене, а саме на те, 

що: 

на пiдставi наведених у Звiтi з ОВД оцiнок ймовiрних впливiв на 

компоненти довкiлля (воднi та земельнi ресурси, rрунти, клiматичнi фактори, 
матерiальнi об ' екти, ландшафт та рiвнi шумового, теплового та вiбрацiйного 

забруднення) сукупний вплив планованоУ дiяльностi при штатному режимi 

експлуатацiУ е екологiчно допустимим. 

За результатами аналiзу звiту з оцiнки впливу на довкiлля встановлено, що 

основний вплив планованоУ дiяльностi очiкуеться на атмосферне повiтря та 
геологiчне середовище. При виконаннi екологiчних умов, встановлених для 

планованоУ дiяльностi, зазначенi впливи на компоненти довкшля можуть . . 
характеризуватись як еколопчно допустим~. 

Екологiчнi умови провадження планованоi дiяльностi: 

1. Для планованоi дiяльностi встановлюються такi умови 

використання територп та природних ресурсiв пiд час виконання 

пiдготовчих i будiвельних робiт та провадження планованоi дiяльностi, а 
саме: 

1.1 Пiд час виконання пiдготовчих i будiвельних робiт: 
- дотримуватись меж територiУ, що вiдводиться для виконання будiвельно

монтажних робiт i розмiщення будiвельного господарства; 
- дiяльнiсть здiйснювати в межах лiцензiйноУ дiлянки надр; 

- не допускати захаращення територiУ будiвництва будiвельними та 

побутовими вiдходами; 

- забезпечити оснащения рабочих мiсць i будiвельних майданчикiв 

iнвентарними контейнерами для побутових вiдходiв; . . 
- використовувати тшьки справну техюку; 

- забороняеться використання технiки iз пiдтiканням паливо-мастильних 

матерiалiв та перевищенням у вiдпрацьованих газах нормативно встановлених СО 

i СН; 
- встановлювати контейнери для зберiгання вiдходiв та мобiльних 

(пересувних) санiтарно-технiчних приладiв (бiотуалетiв) iз герметичними 
емностями для збору рiдких вiдходiв з розрахунку на чисельнiсть осiб залучених 

до виконання робiт з планованоУ дiяльностi; 



18 

негативний вплив цici' дiяльностi на :життя i здоров 'я 1-1аселет-1я чи довкiлля та якщо такий 
вплив не був оцiнений пiд час здiйснення оцi1-11ш впливу на довкiлля та/або iстоттю змiюос 
результати оцiнки впливу цici' дiялыюстi на довкiлля, рiшею-tя про провад:жею-1я mal{Oi 
планованоi' дiяльностi за рiшенням суду пiдлягас скасуванню, а дiяльнiсть - припинет-11-110 . 

7. На суб'скта господарювання покладасться Qбов'язок iз здiйснення 
** додатковоi' оцiнки впливу на довкiлля на iншiй стадii' проектування , а 

саме: 

здiйснення додатковоi' оцiнки впливу на довкiлля планованоi' дiяльност i 

«Розробка Схiдноi' дшянки Бiляi'вського родовища первинних каошюв 

будiвництво гiрничо-збагачувального комплексу продуктивюстю 

100 тис.м3/рiк, змiна цiльового призначення земельних дшянок площею 

близько 95 га» не передбачаеться. 

Висновок з оцiнки впливу на довкiлля е обов 'язковим для виконання. Екологiчнi 

умови, передбаченiу цьому висновку, е обов'язковими. 

Висновок з оцiнки впливу на довкiлля втрачае силу через п 'ять рокiв у разi, якщо 

не було прийнято рiшення про провадження планованоi' дiяльностi. 

Директор Департаменту 

екологiчноi' безпеки та 

дозвiльно-лiцензiйноi' дiяльно 

П iдrотовлено: 

Шимкус М .О . 

* Якщо зд i йснювалася процедура оцiнки транскордонноrо впливу. 
** Якщо з оцiнки впливу на довкiлля випливае така необхiднiсть . 

/ 
С.1. Лук'янчук 
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