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ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність 

Планована діяльність полягає у користуванні надрами для видобування кам’яного 

вугілля шахтою «Любельська» №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну України. 

Видобуте вугілля направляється на переробку (збагачення) на збагачувальну фабрику 

шахти «Любельська» №1-2. Пуста порода від проходки польових виробок буде видаватись на 

поверхню і складуватись на плоскому породному відвалі. 

Поле шахти розташоване в Південно-Західному вугленосному районі Львівсько-

Волинського кам’яновугільного басейну в центральній частині Любельської площі. 

В адміністративному відношенні поле шахти «Любельська» № 3 розташоване на 

території Жовківського та Сокальського районів Львівської області України між селами 

Діброва, Піддовге та Волиця, на землях Хлівчанської та Домашівської сільських рад 

Сокальського району Львівської області України. 
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 
2. Суб’єкт господарювання 

Дочірнє підприємство «Сі-Сі-Ай-Любеля» 

Код згідно ЄДРПОУ 22343338 

Місцезнаходження юридичної особи: 80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Львівська, 40 

Контактний номер телефону: (03252) 6-20-67 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 

ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, 
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону) 

 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Міністерство екології та природних ресурсів України: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 35, телефон: (044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua 

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на 

довкілля Мінприроди України. 
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 
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4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде 

- Спеціальний дозвіл на користування надрами та видобування кам’яного вугілля 

шахтою Любельська №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного 

басейну України, що видається Державною службою геології та надр України. 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що 

передбачає його видачу) 

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 

слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 

більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 

у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі 

висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 

необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 

формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 

до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 

розглядаються. 

Громадські слухання відбудуться 

09.09.2019 року о 13:00 годині, у приміщені Готель «Гетьман»,  за адресою: вул. 

Володимира Великого, буд. 50, м. Львів, Львівська область, 79053  
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 

щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 

Митрополита Василя Липківського, 35  

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39 

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 

тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64 

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на 

довкілля Мінприроди України 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 

Митрополита Василя Липківського, 35  

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39 

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 

тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64 

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на 
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довкілля Мінприроди України 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 

час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно в робочий час, крім вихідних у 

період з 16.08.2019 р. 

 

1) 80070, Львівська область, Сокальський район, с. Хлівчани, вул. Івана Франка, буд. 25, 

приміщення Хлівчанської сільської ради. 

Контактна особа: Русин Іван Федорович, тел.: (03257) 5-26-21. 

2) 80067, Львівська область, Сокальський район, с. Домашів, вул. Шевченка, буд. 70, 

приміщення Домашівської сільської ради. 

 Контактна особа: Ващишин Ольга Михайлівна, тел.: +38 (097) 906-60-53. 

3) 80300, Львівська область, Жовківський район, м. Жовква, вул. Львівська, буд. 40, 

приміщення Жовківської районної ради. 

Контактна особа: Пущинський Василь Федорович, тел.: (03252) 2-20-52. 

4) 80315, Львівська область, Жовківський район, с. Волиця, вул. Шкільна, буд. 30 б, 

приміщення Волицької сільської ради. 

Контактна особа: Мазан Ганна Іванівна (секретар Волицької сільської ради), тел.: (03252) 

41128. 

5) 80001, Львівська область, м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, буд. 26, приміщення ДП 

«Львіввугілля». 

Контактна особа: Лазар Володимир Олексійович, тел.: (03257) 7-31-66. 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа) 



Додаток Ж 
Оцінка ймовірного транскордонного впливу планованої діяльності на територію сусідньої 

держави

1. Щодо розташування шахтного поля недалеко від кордону з Республікою Польща.

Поле шахти «Любельська» №3 входить до складу Південно-західного вугленосного району 
Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. В адміністративному відношенні шахта 
розташована на території Сокальського і частково Жовківського районів Львівської області на 
відстані 25 км в південно-західному напрямку від діючих шахт Червоноградського геолого-
промислового району. Площа шахтного поля становить 33,39 км2. Розміри шахти: по 
простяганню – 4,604 км; в хрест простягання – 4,706 км. 

Кордон України з республікою Польща знаходиться на відстані 14 км від північно-західної 
межі шахтного поля. Таким чином, відробка запасів вугілля безпосередньо біля кордону з 
Польщею виключається. 

В період експлуатації водоприплив до шахти буде формуватись за рахунок водонапірного 
кам’яновугільного водоносного горизонту. Для визначення радіусу впливу використаємо 
емпіричну формулу І.П. Кусакіна, яка враховує взаємозв’язок з вище залягаючими 
водоносними горизонтами:

atR 5.1

де, а – п’єзопровідність, м2/добу;

t – період функціонування шахти, доба.

За результатами гідрологічних досліджень проведених Львівською геологорозвідувальною 
експедицією (ЛГРЕ), п’єзопровідність в породах кам’яновугільних відкладів складає 
235-1719 м2/добу. Виходячи з цього, використовувалися розрахунки для визначення 
мінімального, максимального та середнього радіусів впливу на гідродинамічні умови 
регіону. В залежності від значення п’єзопровідності мінімальний радіус впливу становить 
R1=2732,8 м; максимальний – R2=7319,3 м; середній – R3=5572,3 м.

Враховуючи відстань до кордону з Польщею (14 км) можна стверджувати, що 
депресійна лійка в підземних водах, яка сформується за час відробки запасів вугілля 
шахти, не буде впливати на гідрологічний режим Республіки Польща.  

Крім того слід зауважити, що ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля» на підставі Спеціального дозволу на 
користування надрами на ділянці «Любельська» №3 (№ 4061 від 30 вересня 2011 р.), 
впродовж 2013 – 2015рр. проводило детальні розвідувальні роботи на ділянці «Любельська» 
№3. На підприємстві було створено спеціальну дільницю геологорозвідувальних робіт, 
придбано сучасне обладнання компанії Atlas Copco для буріння глибоких свердловин. Для 
того, щоб класифікувати запаси ділянки в категоріях міжнародного кодексу JORC, 
інженерне та наукове супроводження робіт виконувалось польською компанією GeoExpert. 
Лабораторні аналізи вугілля проводилися в сертифікованій лабораторії ІП «СЖС Україна», 
м. Одеса. Контроль якості вугільних проб здійснювався в лабораторії Головного інституту 
гірничої справи, м. Катовіце (Польща). Відповідно до польського стандарту 
PN-G-97002:1982 вугілля віднесено до ортококсового вугілля типу 35.1, 35.2А, напрямок 
використання – виробництво коксу при коксуванні.  



2 Сейсмологія 

Сейсмічність України проявляється в західних, південно-західних та в південних районах, 

де виділяються два основні сейсмічні регіони: Карпатський і Кримсько-Чорноморський. 

Відповідно до чинної на даний час карти загального сейсмічного районування біля 12% 

території України, розташованої в межах АР Крим, Одеської, Закарпатської, Івано-

франківської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської областей, 

відносяться до небезпечних у сейсмічному відношенні. 

В Україні прийнято 12-бальну шкалу МБК-64 визначення сили землетрусу. 

Розрахункова сейсмічна активність території, на якій розташована площадка планованої 

діяльності, прогнозується в 5-6 балів за шкалою МБЯ-64, згідно із якою: 

- інтенсивність землетрусу в 5 балів відчувається майже всіма, відбувається хитання 

висячих предметів, тріщини в шибках і штукатурці 

- інтенсивність землетрусу в 6 балів відчувається всіма, осипається штукатурка, легкі 

руйнування будівель. 

Землетрус цієї інтенсивності може завдати значної шкоди старим та погано 

сконструйованим будівлям на незначній території. Щонайбільше, незначні пошкодження 

добре спроектованим будівлям. Таким чином, структури ВЕС можуть бути пошкодженими, 

але, ймовірно, не заваляться. 

Відповідно до ДБН В.1.1-12:2014 категорія ґрунтів на земельних ділянках за сейсмічними 

властивостями – ІІ (друга). Сучасні фізико-геологічні процеси і явища на майданчиках 

будівництва не виявлено і їх розвиток не прогнозується. 

Рис. 1 - Карта загального сейсмічного районування ЗСР-2004-В території України 

Заходи реагування на аварійні ситуації спричинені сейсмічними чинниками. 

Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на території планованої діяльності 

внаслідок дії сейсмічного чинника можливе порівнянням бальності виникнення землетрусу 

в цій місцевості і ступеня руйнування обладнання при даній інтенсивності за шкалою MSK-



64, яка аналогічна шкалі Ріхтера, але супроводжується описом можливих наслідків для 

кожного балу. 

На території планованої діяльності відзначається бал сейсмічної інтенсивності – 7 за 

шкалою MSK-64. Дана обставина свідчить про низьку ймовірність аварійної ситуації 

внаслідок землетрусів. 

Окрім того, з метою захисту від негативного впливу сейсмічних подій на безпеку людей та 

збереження матеріальних цінностей, при розміщені та реконструкції будівель та споруд 

буде неухильно дотримуватись вимог встановлених ДБН В.1.1-12-2014 «Будівництво у 

сейсмічних районах України». 



3. Щодо стану і якості підземних і поверхневих вод

Гідрографічна мережа шахти представлена р.Болотня та р.Рата. Вони відносяться до басейну 
Західного Бугу. Відведення шахтних вод передбачається в ріку Рата. 

Прогноз водопритоків шахти «Любельська» №3 виконаний гідрогеологічним методом. Згідно 
з підсумками виконаних прогнозів максимальний водоприток буде спостерігатись в 
початковий період експлуатації шахти (5-10 років) і сягатиме 210-215 м3/год, в подальший 
період експлуатації водоприток буде дещо зменшуватись до 120 м3/год. Разом з тим, виходячи 
з досвіду експлуатації діючих шахт, при розробці вугілля в зонах тектонічних порушень з 
великою і середньою амплітудою, можливе збільшення водопритоку до 350-400 м3/год. 

Загальна мінералізація дренажної води по полю Любельська №3 буде змінюватись від 10,5 г/
дм3 в початковий період експлуатації до 6,2 г/дм3 в період стабільного водопритоку. Дренажні 
води не агресивні по відношенню до бетону, середньо агресивні по відношенню до стальних і 
дуже агресивні по відношенню до алюмінієвих конструкцій. Води всіх водоносних горизонтів, 
що будуть приймати участь в обводненні шахти не мають такої кількості цінних 
мікрокомпонентів, щоб дозволило їх промислове вилучення чи використання в бальнеології. В 
зв’язку з цим, а також враховуючи загальну мінералізацію шахтної води, використання її 
передбачається лише для технічних потреб після проведення демінералізації. 

Протоколом № 3844 ДКЗ України від 16 лютого 2017 року затвердженні експлуатаційні 
запаси дренажних вод по полю шахти «Любельська» №3 з запасом міцності в кількості 
2800 м3/добу за категорією С1, відповідно до потреб водопостачання шахти. 

Для запобігання надходження забруднюючих речовин у гідрографічну мережу 
передбачається:

- попереднє очищення шахтної води в проектованому ставку-відстійнику шахтних вод, з 
наступним доочищенням і знесоленням на комплексі по демінералізації перед скиданням у 
гідрографічну мережу, ефективність очищення на комплексі буде становити 90,4 – 99 %;

- випарювання концентрату, утвореного в результаті знесолення шахтних вод, з одержанням 
конденсату й продуктів – товарного Na2SO4 і технічного NaCl;

- очищення побутових стічних вод від об’єктів шахти на спорудах повного біологічного 
очищення побутових стоків – установці «Джерело»;
- глибоке доочищення очищених побутових стоків у ставку-накопичувачу дощових вод  з 
природною аерацією;
- вивіз нечистот з майданчику водопровідної насосної станції та породного відвалу 
асенізаційними машинами на очисні споруди побутових стоків з водонепроникних вигребів 
двірських убиралень:

- очищення дощових стоків з проммайданчика шахти перед відведенням в ставок – 
накопичувач дощових вод з подальшим відведенням в осушувальні канали й далі в 
гідрографічну мережу.

- організація безстічних схем газоочистки котельні;



Крім того зменшення об’єму скидання зворотних вод у гідрографічну мережу буде 
відбуватися за рахунок їх використання для виробничих потреб шахти.

Система відведення шахтних вод буде включати, господарсько-побутову каналізацію з 
очисними спорудами повного біологічного очищення стічних вод продуктивністю 300 
м3/добу, виробничу каналізацію із локальними очисними спорудами, дощову каналізацію з 
очисткою дощового та талого стоку, систему дренажних трубопроводів.

З метою запобігання забруднення річних вод при відведенні шахтних вод різної мінералізації, 
буде розроблено проект ГДС для шахти «Любельська» №3. 

При скиданні шахтних вод в р. Рату передбачено наступні заходи:

- скидання шахтних вод в регульованому режимі в залежності від асимілюючої здатності 
водоприймача (для реалізації скидання шахтних вод із змінною в часі витратою води 
будуються ставки-відстійники з акумулюючою ємністю для накопичення шахтних вод); 
- розбавлення шахтних вод дренажними водами, які за гідрохімічними характеристиками в 
даному регіоні близькі до фонових показників якості води р. Рата і мають достатні витрати 
для розбавлення шахтних вод.

Для контролю шахтних і дренажних вод, які подаються в ставок-відстійник для 
відстоювання і розведення, слід проводити:

- контроль якості дренажних вод – на виході зі ставка-відстійника дощових вод перед 
подачею в ставок-відстійник шахтних вод;

- контроль якості шахтних вод – перед надходженням до ставка-відстійника шахтних вод;

- контроль ступеня розведення шахтних вод після їх змішування з дренажними – по 
акваторії і по глибині ставка-відстійника шахтних вод з диференціацією по глибині відбору;

- контроль зворотних розбавлених шахтних вод – на виході зі ставка-відстійника перед 
скиданням в водовідвідний канал;

- контроль поверхневих вод в водовідвідному каналі – в 300 м після скидання розбавлених 
шахтних вод в канал.

Таким чином, скидання шахтних вод в ріку Рата буде відбуватися в регульованому 
режимі з розбавленням дренажними водами. При дотриманні умов режиму відведення 
зворотних вод у р. Рата та їх гідрохімічного складу, проектна діяльність шахти 
«Любельська» №3 не надасть негативного впливу на поверхневі водні об’єкти району 
робіт та Польщі. 

3. Щодо негативного впливу на стан повітря в регіоні, в тому числі повітря у Республіці
Польща

В ОВД розглядаються наступні проммайданчики шахти, на яких планується наявність джерел 
впливу на повітряне середовище:

- проммайданчик шахти з комплексом демінералізації шахтної води;

- майданчик плоского породного відвалу.



Основними джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації шахти 
«Любельська» №3 є викиди котельної шахти, вентилятора головного провітрювання, пункти 
навантаження/розвантаження вугілля і породи, автомобільний транспорт, зварювальні роботи.

Основними забруднюючими речовинами, що містяться у викидах об’єкту планованої 
діяльності (шахта «Любельська» №3 Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну 
України) є оксиди азоту (в перерахунку на NO2), ангідрид сірчаний, оксид вуглецю, пил з SiO2, 
пил вугілля рядового, пил вуглепородний.

Заходи, передбачені по зниженню забруднення природного середовища, що дозволяють 
забезпечити рівень забруднення природного середовища відповідно до діючих нормативних 
документів наступні:

 використання  двоступеневої системи газоочистки на трактах димовідведення котельні, 
запропонована технологія очищення димових газів від оксидів сірки, азоту і пилу, 
розроблена групою фахівців ТОВ «Новатор», ВАТ «Дондіпрошахт» і ПАТ 
«Луганськдіпрошахт». Перед викидом в атмосферу димових газів, що утворюються при 
згорянні твердого палива, передбачено їх очищення від твердих залишків за допомогою 
батарейних золоуловлювачів БЦ-512-1(6×4) з ефективністю очищення 92 % (перша 
ступінь очищення). Надалі продукти згоряння, направляються на комплекс газоочисних 
споруд другої ступені очищення. Комплекс складається з абсорберів, димової труби, 
відстійника шламових вод, чистого резервуара, станції розкислення стоків. 
Ефективність устаткування газоочистки дозволяє уловлювати до 95% оксидів сірки, до 
40% оксидів азоту і 99,7% твердих частинок.

 застосування систем очищення аспіраційного повітря, що викидається від місць 
утворення пилу на трактах транспортування вугілля. Як пиловловлювачі 
використовуються циклони МПРГ СИОТ і сухий циклон ЦН-15 в пункті 
навантаження породи;

 застосування очисних пристроїв при зварювальних роботах і роботах на абразивних 
верстатах у мехмайстерні;

 укриття місць навантаження породи в автотранспорт;

 транспортування вугілля і породи в закритих конвеєрних галереях;

 застосування складу закритого типу біля котельні, що виключають здув пилу в 
навколишнє середовище;

 вибір висоти димарів з урахуванням забезпечення розсіювання шкідливих речовин 
до нормативних значень;

 створення породного відвалу з використанням сучасної технології. 

Породний відвал буде формуватись з пустої породи від польових виробок. Порода від 
проходження вертикальних стволів, приствольних камер, збійок між стволами, 
горизонтальних та похилих виробок буде транспортуватись на плоский породний відвал в 
автосамоскидах. Порода з гірничих виробок разом з гірничою масою очисних виробок буде 
направлятися на збагачення. 

Формування відвалу передбачається периферійним способом. Відсипання породи і 
формування проводиться від периферії до центру, що дає можливість виконувати роботи 
щодо рекультивації з початкової стадії відвалоутворення. 

По периметру площі, відведеної під відвал, споруджується оконтурююча дамба.



Перед початком формування відвалу буде влаштовано водонепроникний екран. 

Виходячи з товщини пожежобезпечного шару, висота ярусу становить 10м і складається з 
чотирьох пожежобезпечних шарів. 

На зовнішній укіс і верхню частину кожного ярусу шириною 10,0м наноситься ізолююче 
покриття завтовшки – 0,8м (суглинок порода 1:3), а також на верхню частину кожного 
пожежобезпечного шару – 0,3м.

Для забезпечення пилоподавлення, при роботі механізмів на відвалі, передбачається полив 
породи поливальною машиною. 

Напрямок рекультивації прийнято санітарно-гігієнічний, що сприяє запобіганню негативного 
впливу рекультивуючого породного відвалу на навколишнє природне середовище на підставі 
СОУ 10.1.00174125.011:2007 і СОУ-Н 10.1-05420037-001:2007, а також попередніх 
рекомендацій Донецького ботанічного саду НАН України щодо рекультивації породних 
відвалів. 

Гірничотехнічна рекультивація породного відвалу полягає в нанесенні ізолюючого шару 
завтовшки 0,8м (суглинок – порода 1:3) на відкосах, бермах і верхній основі. Крім того 
ізолююче покриття товщиною 0,3м, шириною 10м наноситься на верхню частину кожного 
пожежобезпечного шару, що сприяє запобіганню самозаймання породної маси.

Після закінчення формування кожного ярусу і нанесення ізолюючого шару, укоси 
озеленюються посадкою однорічних дерев-сіянців і посівом багаторічних трав.

Озеленення відкосів відвалу проводиться посадкою двох рядів дерев-сіянців по верху і двох 
рядів по низу ярусу, остання частина ярусу озеленюється посівом трав.

Навколо відвалу створюється захисна смуга для  запобігання зносу з нього породи потоками 
стічних вод. Захисна смуга складається з двох рядів чагарника і одного ряду дерев 
(крупномірні саджанці тополі Болле).

Відповідно до вимог «Державних санітарних правил планування і забудови населених 
пунктів», затверджених указом Міністерства охорони здоров’я (додаток 4), підприємства з 
технологічними процесами, які виділяють в навколишнє середовище шкідливі речовини (пил), 
відділяються від житлової забудови санітарно-захисною зоною. Згідно вищезгаданим 
правилам (додаток 4, клас II, п. 5) для плоского породного відвалу санітарно-захисна зона 
встановлюється 500м. У радіусі 500м будівлі житла, соціально-культурного, побутового і 
оздоровчого призначення відсутні.

Згідно токсиколого-гігієнічного паспорту відходів (гірські породи), виданого інститутом 
гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, промислові відходи – пісковик, алевроліт та 
аргіліт відносяться до IV класу небезпеки (мало небезпечні відходи) і можуть бути направлені 
для складування у породні відвали або на полігон ТПВ з урахуванням гігієнічних вимог з 
ДСанПіНом 2.2.7.029-99, або можуть бути використані при будівництві та ремонті доріг, дамб 
та благоустрою територій.

Критерієм оцінки стану повітряного середовища є нормативи екологічної безпеки 
атмосферного повітря: гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в 
атмосфері. 

Відповідно до положень нормативних документів по жодній з речовин концентрації, що 
викидаються, в приземному шарі атмосферного повітря з урахуванням фону не повинні 
перевищувати  граничнодопустимі (ГДК) – вимога до селитебної території.



Відповідно до додатку №4 ДСП-173-96 об’єкти шахти «Любельська» № 3 належать до II 
класу основних виробництв із розміром санітарно-захисної зони 500м (підприємства по 
видобуванню кам’яного, бурого та іншого вугілля; породні відвали вугільних шахт). 

У межах нормативної СЗЗ об’єктів шахти «Любельська» №3 лікувально-профілактичні 
установи, дитячі комбінати, школи, зони відпочинку не розташовані. 

Проведені розрахунки очікуваних приземних концентрацій забруднюючих речовин з урахуванням 
фону в точках на границі нормативної СЗЗ (500 м) показали, що очікувані значення максимальних 
приземних концентрацій не перевищують ГДК атмосферного повітря для всіх забруднюючих 
речовин і груп сумації. Ратифікація Україною Конвенції про транскордонне забруднення повітря 
на великі відстані ставить перед державою додаткові вимоги щодо дотримання природоохоронного 
законодавства із захисту атмосферного повітря, провадження природоохоронних заходів і 
моніторингових практик в узгодженні з прийнятими в країнах ЄС. Це потребуватиме відповідних 
наукових досліджень і передовсім у контексті специфіки транскордонних регіонів. В Україні чинна 
на сьогодні державна політика у сфері охорони атмосферного повітря сформульована в Законі 
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2020 року» від 21 грудня 2010 р. №2818-УІ. Основні заходи з удосконалення законодавчої та 
нормативно-правової бази у цій сфері та приведення її у відповідність з природоохоронним 
законодавством ЄС сформульовані у Законі України «Про Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. №1629-і та 
у Національному плані дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 рр. 
Враховуючі, що об’єкт планованої діяльності знаходиться на відстані 14 км від найближчого 
кордону, підстави для оцінки транскордонного забруднення атмосферного повітря відсутні. 

Так як відстань до кордону з Республікою Польща у 28 разів перевищує межі СЗЗ, 
негативний вплив на атмосферне повітря сусідньої держави виключається.
Відподідно до “Положення  про  масові  пошуки  родовищ  радіоактивної  сировини  в Україні”   

по   полю   шахти   «Любельська»   №3   проводився   гама-каротаж   свердловин радіометричне 
опробування радіоактивних аномалій. Реєстрація кривих гама-каротажу по палеозойських 
відкладах проводилась в масштабі глибин 1:200, по мезозойських утвореннях - в масштабі 1:500. 
Запис деталізаційних кривих в інтервалах радіоактивних аномалій проводився в масштабі 1 : 50 
при деталізаційному масштабі вугільних пластів 1:20. Враховуючи обсяг буріння на попередніх 
стадіях геологорозвідувальних робіт, на ділянці «Любельська» №3 в межах промислової 
вугленосності пробурені 80 свердловин загальним метражем 87708,9 п.м. Із них гама-методом 
охоплено 78 свердловин загальним метражем 84344 п.м., що складає 96,2 % від всього метражу 
буріння і є максимально можливим для даного геологічного розрізу і прийнятої технології 
буріння. У результаті проведення гама-каротажу встановлена радіометрична характеристика 
основних літологічних різновидностей порід, по полю шахти "Любельська"№3, котра наведена в 

таблиці 1.24 Звіту з ОВД.
Радіаційна обстановка на території шахтного поля не буде характеризуватися перевищенням 
фонових величин. Гірські породи – відходи вугледобування, які складуються на породному відвалі 
характеризуються значеннями гамма- випромінюваннями, які будуть близькі до фонових (за 
даними натурних досліджень їх значення коливаються від 15 до 21 мкр/год). Виходячи з цього, 
радіаційна обстановка на прилеглих територіях не буде характеризуватися перевищенням фонових 
величин.
Вищевикладені заходи щодо охорони навколишнього природного середовища будуть включені в 
проект будівництва шахти «Любельська» №3 з виділенням коштів на їх проведення, що 
унеможливить негативний вплив на водне і повітряне середовище, як району робіт так і 
Республіки Польща.

Більш детально оцінка транскордонного впливу буде розглянута на подальших стадіях 
розроблення проектної документації.




