
НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ОТРИМАТИ 
ДОЗВІЛЬНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА? 

ПОТРЕБУЄТЕ ІНДИВІДУАЛЬНІ ДІЄВІ 
РІШЕННЯ ПО ВАШОМУ ПИТАННЮ?

У 99% ВИПАДКІВ МИ МАЄМО ГОТОВЕ 
ПЕРЕВІРЕНЕ РІШЕННЯ! ЗВЕРТАЙТЕСЯ 

ДО НАС ПРЯМО ЗАРАЗ!

ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»

НАШІ
ПАРТНЕРИ:

Emgroup.net.ua

Що робити при виявлен-
ні стихійних звалищ 
із великою кількістю 
медичних відходів, 

розповів Міністр захисту довкілля 
та природних ресурсів України 
Роман Абрамовський під час 
онлайн-брифінгу за підсумками 
засідання Уряду.

Найгірший варіант – проігно-
рувати знахідку, адже вона є 
суттєвою потенційною загрозою 
для населення. У випадку, якщо 
ви натрапили на такі звалища, 
обов’язково потрібно діяти.

«Якщо під час подорожей, поїз-
док містом чи за містом громадяни 
побачили звалище відходів, які ма-
ють ознаки медичних, ми просимо 
зафіксувати його на мобільний 
пристрій, установити геолокацію 
звалища та повідомити про факт 
відповідальні державні служби», - 
відзначив Міністр.

Зокрема, у таких випадках 
можна зателефонувати до Де-

ржавної екологічної інспекції Ук-
раїни за номерами: +38 (044) 
521-20-38, 38 (044) 521-20-40 або 
надіслати інформацію на e-mail 
info@dei.gov.ua.

Крім того, є можливість ско-
ристатись електронним сервісом 
Міндовкілля «Екомапа» (https://
ecomapa.gov.ua/) для подальшого 
інформування комунальних ор-
ганів про існуючі стихійні звалища 
або звернутись на гарячі лінії ор-
ганів місцевого самоврядування.

В усіх випадках бажано повідо-
мити інформацію про себе, адже 
анонімні заяви не розглядаються.

Звертаємо увагу, що під «вели-
кою кількістю медичних відходів» 
розуміються пластикові пакети 
ємністю 35-50 літрів із позначками 
медичної (біологічної) небезпеки 
або позначкою «COVID-19».

Отримана будь-яким з пе-
релічених способів інформація 
буде використана для ліквіда-
ції сміттєзвалищ комунальними 

службами.
Крім того, у випадку підтвер-

дження наявності великих партій 
медичних відходів будуть ініційо-
вані перевірки медичних закладів, 
що розташовані поруч.

Роман Абрамовський також 
нагадав, як правильно утилізувати 
використані маски та рукавички 
у домогосподарствах. Для осіб, 
які перебувають на самоізоляції 
чи мали контакт із хворими людь-
ми, рекомендовано такі відходи 
складати в два пакети, щільно їх 
зав’язувати і витримувати в до-
машніх умовах не менше 72 годин, 
після чого їх можна викинути у за-
гальний контейнер муніципальних 
відходів. Для усіх інших громадян 
використані маски та рукавички 
достатньо скласти в один пакет, 
щільно його зав’язати і також 
витримати в домашніх умовах 
не менше 72 годин, після чого - 
викинути у загальний контейнер 
муніципальних відходів.

Рекомендації населенню щодо 
поводження з медичними відхо-
дами, які утворилися в домогос-
подарствах, і дій у разі виявлення 
безхазяйних медичних відходів 
можна переглянути на веб-сайті 
Міндовкілля https://mepr.gov.ua/

РОМАН АБРАМОВСЬКИЙ РОЗ’ЯСНИВ, 
ЯК ДІЯТИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ СТИХІЙНИХ ЗВАЛИЩ 
ІЗ БЕЗХАЗЯЙНИМИ МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ
Адаптивний карантин у зв’язку з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 продовжує діяти, 
а отже, збільшується кількість використаних засобів 
індивідуального захисту та предметів догляду за хворими

Л
емурійське озеро, яке 
стало візитівкою Хер-
сонщини, за прогнозами 
експертів Одеського на-

уково-дослідного інституту ме-
дичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я 
України може зникнути з мапи 
України. Крім того, цінні лікувальні 
грязі західної частини Сивашу, які 
сформувалися в земних надрах, 
втратять свої цілющі властивості 
без живлення водойми протягом 
року. 

Не так давно, роботу насос-
ної станції,  яка давала водне 
живлення західному Сивашу, 
зупинено. Через це відбувається 
висихання водойми, а також її 
локальне опріснення, яке може 
мати незворотні наслідки. Тому, 
розуміючи, що від швидкості 
прийнятих рішень залежить іс-
нування перлини Херсонщини, 
директором компанії ТОВ «ЕКО-
МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» прийнято 
рішення терміново відреагувати 
на ситуацію, що відбувається в 
Присиваському регіоні. Викона-
но виїзд, в ході якого проведено 
візуальне обстеження місцевості,  
попередню оцінку стану водой-
ми, проведено аналіз динаміки 
меж водойми згідно спутникових 
зйомок за минулі 10 років, підго-

товано ряд запитів до Державних 
установ з проханням негайного 
втручання державної влади з 
метою недопущення екологічної 
катастрофи. Крім того, компанією 
ініційовано створення робочої 
групи з фахівців та науковців для 
дослідження проблеми та неза-
лежної оцінки розмірів здійсне-
ного антропогенного впливу на 
рекреаційний об’єкт, до якої ще 
можна долучитися.

За попередньою оцінкою, 
фахівці ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ 
ГРУПП» повідомляють, що різкі 
коливання рівня води, які спос-
терігаються наразі в Присивашші, 
можуть спричинити екологічні 
наслідки, схожі до тих, що відбу-
валися в регіоні Аралу. 

ПАМ’ЯТАЙМО, ЩО ВІД ПРИЙ-
НЯТИХ РІШЕНЬ ЗАЛЕЖИТЬ ІСНУ-
ВАННЯ ПЕРЛИНИ ХЕРСОНЩИНИ!

ДЛЯ ДОВІДКИ:
Лемурійське озеро (Рожеве 

озеро) – озеро в Херсонській 
області  України, знаходиться 
неподалік від сіл Григорівка (Чап-
линського району) та Новово-
лодимирівка, на східній частині 
затоки Сиваш. Має воду рожевого 
кольору. Впродовж року озеро 
змінює свій колір – від ледь роже-
вого до насиченого фіолетового. 
Озеро цінне і своєю унікальною 
ропою. Лемурійське озеро вва-
жається цілющим курортом між-
народного значення. Солоність 
води озера сягає 270..300 грамів 
солі на літр води.

ПЕРЛИНА 
ХЕРСОНЩИНИ 
ПІД ЗАГРОЗОЮ 
ЗНИКНЕННЯ
Наймасштабніша екологічна 
катастрофа відбувається 
прямо зараз на півдні України!
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Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та враху-
вання зауважень і пропозицій громад-
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передба-

чається нове будівництво меліоратив-
ної системи для ФГ «Аметист-Агро» 
за межами населеного пункту у ад-
міністративних межах Пронозівської 
сільської ради Глобинського району 
Полтавської області.

Загальна площа земельної ділян-
ки – 61 га, площа ділянки зрошення 
– 46,15 га.

Джерелом водопостачання зро-
шувальної мережі є Кременчуцьке 
водосховище. Водозабір здійснюється 
пересувною насосною станцією IRTEC 
123R737. На період поливу, насосний 
агрегат буксирується на берег водо-
йми та розміщується неподалік від 
дзеркала води. За допомогою швид-
корозбірних з’єднань приєднується до 
напірного та водозабірного трубопро-
водів. По закінченню поливу, насосна 
станція транспортується на місце 
постійного зберігання.

Спосіб поливу – дощування за 
допомогою широкозахватної дощу-
вальної установки фронтальної дії 
«Zimmatic» Geo Lateral 190. Витрата 
води – 46,6 л/с (168 м3/год). Загальна 
протяжність трубопроводів зрошуваль-
ної мережі – 1458 м. Витрата води за 
зрошувальний сезон – 82800 м3/рік. 
Внутрішньогосподарська зрошувальна 
мережа виконується з поліетиленових 
труб.

________________________________
(загальні технічні характеристики, 

у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Фермерське Господарство «Аме-

тист-Агро», код згідно ЄДРПОУ 
37043703,  юридична адреса: 39600, 
Полтавська область, м. Кременчук, вул. 
1905 року, б.1В, кв.8, контактний номер 
телефону: +38 (050) 600-96-45. 

________________________________
(повне найменування юридич-

ної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові  фізичної 
особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прий-
няття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи-підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громадсь-
кого обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації: 36000, м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-
95-08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна 
- начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки. 

________________________________
(найменування уповноваженого 

органу, місцезнаходження, номер те-
лефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгля-
датиме результати оцінки впливу 
на довкілля 

Відповідно до законодавства, 
рішенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде отримання доз-
волу на виконання будівельних робіт, 

що видається Державною архітектур-
но-будівельною інспекцією України 
відповідно до Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 

________________________________
(вид рішення про провадження 

планованої діяльності, орган, уповно-
важений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації, визначеної суб’єктом господа-
рювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть пода-
ватися 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 (перші) від-
будуться:

Дату, час, місце та адресу прове-
дення громадських слухань не визначе-
но; тимчасово на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на тери-
торії України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасуван-

ня та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень 
і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

________________________________
(зазначити дату, час, місце та ад-

ресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться: не заплановані.   

________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу 

проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації: 36000, м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-
95-08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна 
– начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки. 

________________________________
(зазначити найменування органу, 

місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і про-
позицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації: 36000, м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1, e-mail: eco@adm-pl.gov.
ua, тел./факс (0532) 56-95-08, Кор-
нюшкіна Ірина Михайлівна – начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки. 

________________________________

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

Зауваження і пропозиції прий-
маються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 111 аркушах 
(без урахування додатків).

________________________________
(зазначити усі інші матеріали, на-

дані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну ін-

формацію, що стосується планованої 
діяльності)

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (відмін-
не від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Ознайомлення зі Звітом з оцінки 
впливу на довкілля можливо щоденно, 
крім вихідних, з 28.08.2020 р:

1. у ФГ «Аметист-Агро » за адре-
сою: 39705 Полтавська область Кре-
менчуцький район, с. Вільна Терешків-
ка,  вул. Центральна буд.73. Контактна 
особа -  Полянська Віра Миколаївна, 
тел.095 662 32 71.

2. у Пронозівській сільській раді 
за адресою: 39040,  Полтавська обл., 
Глобинський район, с. Пронозівка, вул. 
Центральна буд.28. Контактна особа-
Пустовіт Марина Іванівна, тел.097 756 
53 44.

________________________________
(найменування підприємства, 

установи, організації, місцезнаход-
ження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування  оцінки впливу на довкілля

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування  оцінки впливу на довкілля

____________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20205155808
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

20205155811
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо про початок громад-

ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та враху-
вання зауважень і пропозицій громад-
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю перед-

бачається нове будівництво меліо-
ративної системи для ФГ «Мілан-Аг-
ро» за межами населеного пункту у 
адміністративних межах Градизької 
селищної ради Глобинського району 
Полтавської області.

Загальна площа земельної ділянки 
– 87,8912 га, площа ділянки зрошення 
– 80,0 га.

Джерелом водопостачання зро-
шувальної мережі є Кременчуцьке 
водосховище. Водозабір здійснюєть-
ся пересувною насосною станцією 
ROVATTI POMPE F34P150KG. На період 
поливу, насосний агрегат буксирується 
на берег водойми та розміщується не-
подалік від дзеркала води. За допомо-
гою швидкорозбірних з’єднань приєд-
нується до напірного та водозабірного 
трубопроводів. По закінченню поливу, 
насосна станція транспортується на 
місце постійного зберігання.

Спосіб поливу – дощування за 
допомогою дощувальної установки 
кругової дії «Otech Pivot ST-168». 
Витрата води – 55,5 л/с (200 м3/
год).  Річний обсяг води для зрошення 
складає - 184000,00 м3/рік. Загальна 
протяжність трубопроводів зрошу-
вальної мережі – 1139 м.  Внутрішньо-

господарська зрошувальна мережа 
виконується з поліетиленових труб. 

_________________________________
(загальні технічні характеристики, 

у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Фермерське господарство «Мілан-

Агро», код згідно ЄДРПОУ 37043631,  
юридична адреса: 39000, Полтавсь-
ка область, Глобинський район, м. 
Глобине, вул. Приглєбова, 10, кв. 5 
контактний номер телефону: +38 (050) 
600-96-45. 

________________________________
(повне найменування юридич-

ної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові  фізичної 
особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прий-
няття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи-підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громадсь-
кого обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-

ної адміністрації: 36000, м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-
95-08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна 
- начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки. 

________________________________
(найменування уповноваженого 

органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгля-
датиме результати оцінки впливу 
на довкілля 

Відповідно до законодавства, 
рішенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде отримання доз-
волу на виконання будівельних робіт, 
що видається Державною архітектур-
но-будівельною інспекцією України 
відповідно до Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 

________________________________
(вид рішення про провадження 

планованої діяльності, орган, уповно-
важений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (зазначається 

у назві оголошення) та надання гро-
мадськості 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 громадсь-
кого обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подава-
тися 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 (перші) від-
будуться:

Дату, час, місце та адресу прове-
дення громадських слухань не визначе-
но; тимчасово на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на тери-
торії України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень 
і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

________________________________
(зазначити дату, час, місце та ад-

ресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться: не заплановані   

________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу 

проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації, 36000, м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-
95-08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна 
– начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки. 

________________________________
(зазначити найменування органу, 

місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і про-
позицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації, 36000, м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1, e-mail: eco@adm-pl.gov.
ua, тел./факс (0532) 56-95-08, Кор-
нюшкіна Ірина Михайлівна – начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки. 



________________________________
(зазначити найменування органу, 

поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього 

оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 145 аркушах 
(без урахування додатків).

________________________________
(зазначити усі інші матеріали, на-

дані на розгляд громадськості)
________________________________

(зазначити іншу екологічну ін-
формацію, що стосується 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 ознайо-
митися з ними

Ознайомлення зі Звітом з оцінки 
впливу на довкілля можливо щоден-
но, крім вихідних, з 28.08.2020 р:

1. У ФГ «Мілан-Агро » за адресою: 
39705 Полтавська область, Кремен-
чуцький район, с. Вільна Терешківка, 
вул. Центральна буд.73. Контактна 
особа - Полянська Віра Миколаївна, 
тел.095 662 32 71.

2. Градизька селищна рада, 

39070, Полтавська обл., Глобинський 
район, смт. Градизьк, вул. Київська, 
51. Контактна особа - Бабич Світлана 
Вікторівна, тел.095 128 69 29.

________________________________
(найменування підприємства, 

установи, організації, місцезнаход-
ження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)
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Закінчення. Початок на стор. 2.

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування  оцінки впливу на довкілля

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування  оцінки впливу на довкілля

____________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-

рується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-

рується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20205155811
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

2020255242
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо про початок гро-

мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1.Планована діяльність
Планованою діяльністю ТОВ 

«НАДРА-ПЛЮС» передбачається: 
1) розробка та рекультивація Ар-
хангельського родовища вапняків 
орієнтовною площею 33 га та східної 
ділянки Архангельського родовища 
вапняків орієнтовною площею 12 га 
 у Високопільському районі, Хер-
сонської області; 2) зміна цільового 
призначення земельних ділянок 
орієнтовною площею 45 га для 
розміщення та експлуатації основ-
них, підсобних і допоміжних буді-
вель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами, 
для видобування вапняків Архангель-
ського родовища та східної ділянки 
Архангельського родовища вапняків.

Площа земельної ділянки згідно 
Спеціального дозволу на користу-
вання надрами (геологічне вивчен-
ня) № 4887 від 08 лютого 2018 року 
складає 33 га. Додатково планується 
видобування корисної копалини 
на східній ділянці Архангельського 
родовища вапняків на земельній 
ділянці орієнтовною площею 12 га, 
що прилягає до основної ділянки зі 
східної сторони. 

Земельні ділянки для ведення 
планованої діяльності з видобутку 
вапняків знаходяться частково в 
комунальній власності і частково в 
приватній власності. Для розробки 
родовища ТОВ «НАДРА-ПЛЮС» буде 
орендувати дані земельні ділянки, на 
яких в даний час розміщені руїни то-
варно-молочної ферми та пасовища. 
Земельні ділянки до особливо цінних 
земель не належать.

Цільове призначення земельних 
ділянок, на яких передбачається 
здійснення планованої діяльності: 
01.03 Для ведення особистого се-
лянського господарства, 01.13 Для 
іншого сільськогосподарського 
призначення.

Для реалізації планованої діяль-
ності необхідна зміна цільового 
призначення земельних ділянок 
загальною площею 45 га на: 11.01 
Для розміщення та експлуатації ос-
новних, підсобних і допоміжних буді-
вель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуваннями надрами.

Зміна цільового призначення 
земель сільськогосподарського 
призначення буде проведена у від-
повідності до вимог Земельного ко-
дексу України, Закону "України «Про 
землеустрій» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 квітня 2002 
року № 502 «Про затвердження По-
рядку зміни цільового призначення 
земель, які перебувають у власності 
громадян або юридичних осіб».

Корисна копалина Архангельсь-
кого родовища вапняків та східної 

ділянки Архангельського родовища 
вапняків представлена вапняками 
детритово-оолітовими, черепашко-
во-детритовими, оолітово-детри-
товими, щільно зцементованими та 
відносяться до корисних копалин 
місцевого значення. Потужність ко-
рисної товщі коливається від 17,7 м 
до 22,2 м.

Розкривні породи на родовищі 
представлені ґрунтово-рослинним 
шаром, елювіальними суглинками 
світло-сірими, піском кварцовим 
тонко-дрібнозернистим, глинами 
світло-сірими, щільними, пластични-
ми. Загальна потужність розкривних 
порід змінюється від 0,4 до 4,7 м.

Ґрунтово-рослинний шар сірий, 
темно-сірий, суглинистий із шмат-
ками сірого перекристалізованого 
вапняку та уламками джеспілітів, що 
поширені на ділянці не повсюдно. 
Потужність шару складає до 0,4 м. 
Загальна потужність розкривних 
порід коливається від 0,4 до 4,7 м, в 
середньому становить 2,4 м.

Розкривні породи розробляти-
муться одним уступом за допомогою 
екскаваторів з навантаженням в 
автотранспорт, який транспорту-
ватиметься у внутрішні відвали для 
проведення рекультивації гірничих 
виробок.

Враховуючи гірничо-геологічні 
умови залягання корисних копалин, 
потужність розкривних порід, фізико-
механічні властивості порід, а також 
досвід експлуатації аналогічних ро-
довищ в попередні роки, на кар’єрі 
приймається транспортна система 
розробки з паралельним пересу-
ванням фронту робіт та зовнішнім 
відвалоутворенням, яка передбачає 
попереднє розпушення корисної ко-
палини як механічним способом, так 
і буро-вибуховим способом.

Попереднє рихлення корисної 
копалини механічним способом 
виконуватиметься за допомогою 
екскаваторів, обладнаних навісним 
кликом або гідравлічним молотом.

На випадок зміни гірничо-геоло-
гічних умов можливе часткове про-
ведення рихлення корисної копалини 
буро-вибуховим методом, із засто-
суванням вибухових руйнуючих за-
собів на східних ділянках родовища, 
віддалених від житлової забудови, 
що відповідатиме радіусу безпечної 
зони при вибухах. Проведення буро-
вибухових робіт передбачається із 
залученням підрядної організації, що 
має спеціальні дозволи на проведен-
ня зазначених робіт, та спеціальне 
обладнання.

Корисна копалина після попе-
реднього розпушення відвантажу-
ватиметься екскаваторами в пере-
сувну дробарку Terex XA-400 (або 
аналогічну за характеристиками) та 
пересувну сортувальну установку 
Powerscreen Chieftain 1400 (або ана-
логічну за характеристиками) для по-
дальшого її дроблення та переробки. 
Відсів транспортується у внутрішні 
відвали для рекультивації гірничих 
виробок. В процесі розробки кар’єру 
буде здійснюватися гірничотехнічна 

і біологічна рекультивація з подаль-
шим частковим залісненням земель.

При проведені гірничих робіт всі 
допоміжні операції виконуватимуться 
бульдозерами.

Орієнтовні запаси вапняків в 
межах Архангельського родовища 
вапняків та східної ділянки Архан-
гельського родовища вапняків –  
18 млн. т.

Планований річний обсяг видобу-
вання вапняку орієнтовно – 1 млн. т. 
Розрахунковий строк експлуатації 
кар’єру – 18 років.

________________________________
(загальні технічні характеристики, 

у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Т О В А Р И С Т В О  З  О Б М Е Ж Е -

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАД-
РА ПЛЮС», код згідно ЄДРПОУ 
40142158, 

юридична адреса: 74023, Хер-
сонська обл., Високопільський р-н, 
смт. Архангельське, вул. Тараса 
Шевченка, 45А, контактний номер 
телефону: +380 50 396 84 55.

________________________________
(повне найменування юридичної 

особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляють-
ся від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про 
це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті), 
місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фі-
зичної особи-підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громад-
ського обговорення

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, 

поштова адреса: вул. Митропо-
лита Василя Липківського, 35 м. Київ, 
03035, тел.: +38 (044) 206-20-89,  
+38 (044) 206-31-40, контактна осо-
ба: Гладун Євгеній Євгенович. 

________________________________
(найменування уповноваженого 

органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рі-
шення про провадження плано-
ваної діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства, рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде отримання 
спеціального дозволу на користуван-
ня надрами з метою промислового 
видобування корисних копалин (вап-
няків) на Архангельському родовищі 
та східній ділянці Архангельського 

родовища вапняків, що видається 
Державною службою геології та надр 
України.

________________________________
(вид рішення про провадження 

планованої діяльності, орган, упов-
новажений його видавати, норма-
тивний документ, що передбачає 
його видачу)

5. Строки, тривалість та поря-
док громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громад-
ських слухань

Тривалість громадського об-
говорення 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, виз-
наченої суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження 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 громад-
ських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не роз-
глядаються.

Громадські слухання (перші) 
відбудуться: 

Дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не 
визначено; тимчасово на період дії 
та в межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів Украї-
ни з метою запобігання поширенню 
на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадське 
обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді).

________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) від-
будуться: не заплановані 

________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган, що забез-
печує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо плано-
ваної діяльності

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, 

поштова адреса: вул. Митропо-

лита Василя Липківського, 35 м. Київ, 
03035, тел.: +38 (044) 206-31-15, +38 
(044) 206-31-64, контактна особа: 
Гладун Євгеній Євгенович.

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

7. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропози-
ції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, 

поштова адреса: вул. Митро-
полита Василя Липківського, 35 м. 
Київ, 03035, 

електронна адреса: gladun@
menr.gov.ua, тел.: .: +38 (044) 206-20-
89, +38 (044) 206-31-40, контактна 
особа: Гладун Євгеній Євгенович.

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

Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформа-
ція щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 133 аркушах 
(без урахування додатків).

________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані 
на розгляд громадськості)

________________________________
(зазначити іншу екологічну інфор-
мацію, що стосується планованої 
діяльності)

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошен-
ня), а також час, з якого громадсь-
кість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі Звітом з оцінки 
впливу на довкілля можливо щоден-
но, крім вихідних, з 27 серпня 2020 р:

- в ТОВ «НАДРА ПЛЮС» за ад-
ресою: 74023, Херсонська обл., 
Високопільський р-н, смт. Архан-
гельське, вул. Тараса Шевченка, 
45А, контактний номер телефону:  
+38 (050) 396-84-55, контактна осо-
ба – Шаповаленко Іван Михайлович.

- в Архангельській селищній раді 
за адресою: Херсонська обл., Висо-
копільський р-н,  смт. Архангельське, 
вул. Тараса Шевченка, буд. 45, кон-
тактний номер телефону: +38 (05535) 
3-81-84, контактна особа – Гриньок 
Володимир Іванович.

________________________________
(найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами, кон-
тактна особа)



EMGROUP DIGEST №3 (3) 21 СЕРПНЯ 2020 РОКУ4

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АГРОХОЛДИНГ АВАН-
ГАРД»,  

код згідно ЄДРПОУ 00851519.
ФІЛІЯ «ЧОРНОБАЇВСЬКЕ», іден-

тифікаційний код відокремленого 
підрозділу 39765712.

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно ЄДРПОУ, або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної 
особи – підприємця, ідентифікацій-
ний код або у разі відсутності іден-
тифікаційного коду зазначаються 
паспортні дані (серія, номер пас-
порта, ким і коли виданий фізичної 
особи – підприємця)

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

1. Інформація про суб’єкта 
господарювання

Україна, 03115, місто Київ, ПРО-
СПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121 В, 
тел.+38067-552-54-03.

 (місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяль-
ності фізичної особи – підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контакт-
ний номер телефону)

2. Планована діяльність, її 
характеристика, технічні альтер-
нативи*.

Планована діяльність, її харак-
теристика.

Планованою діяльністю птахо-
фабрики ФІЛІЇ «ЧОРНОБАЇВСЬКЕ» 
ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД» 
передбачається оновлення умов 
провадження діяльності без зміни 
потужностей по вирощуванню птиці.

Планована діяльність птахо-
фабрики ФІЛІЇ «ЧОРНОБАЇВСЬ-
КЕ» ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАН-
ГАРД», що розташована на тери-
торії Східненської сільської ради 
Білозерського району Херсонської 
області, полягає у технічному пе-
реоснащенні крематорію у лінію з 
оброблення, переробки побічних 
продуктів тваринного походження 
та  підключення зовнішньої каналі-
зації до існуючих очисних споруд 
з організацією випуску очищених 
виробничих, господарсько-побу-
тових, поверхневих стічних вод до 
р. Вірьовчина (басейн р. Дніпро) за 
межами населеного пункту. 

Птахофабрика розташовуєть-
ся на двох майданчиках, а саме 
майданчик ремонтного молодняку 
і майданчик промислового стада. 
Майданчик ремонтного молодняку 
включає в себе 10 пташників на 
260 тисяч голів кожний; дезблок; 
санпропускник; санблок; ветлабо-
раторію та дезбар’єр. Майданчик 
промислового стада включає в себе 
8 двоповерхових пташників на 360 
тисяч голів кожний, 12 пташників на 
250 тисяч голів кожний; адміністра-
тивну будівлю; дезблок; санпро-
пускник; склад яєць тривалого 
зберігання і склад тари; санблок; ве-
теринарну лабораторію; крематорій; 
дезбар’єр; станцію ТО; пожежне 
депо та очисні споруди. Існуючих 
будівель та споруд достатньо для 
забезпечення планових обсягів по 
вирощуванню птиці до 6,2 млн. кур-
несучок промстада/рік.

Технічна альтернатива 1
Для оброблення та переробки 

продуктів тваринного походження 
ІІІ категорії планується встановлення 
на території майданчику промисло-
вого стада на місці крематорію лінії 
для оброблення та переробки побіч-
них продуктів тваринного походжен-
ня. Лінія по переробці м’ясокістних 
відходів з низьким вмістом жирів у 
м’ясокістну муку, яка є цінним кор-
мовим продуктом, потужністю 200 
кг/год, 700 т/рік по вхідній сировині. 
Лінія типу МЛ-А16 буде складатися з 
трьох агломераторів типу АГМ 600, 
трьох насосів та трьох змішувачів-
запарників, що працюватимуть за 

рахунок електроенергії або природ-
ного газу. 

Передача побічних продуктів 
тваринного походження іншої ка-
тегорії та у разі будь-якої зупинки/
повного припинення роботи лінії 
буде здійснюватися до Токмацької 
філії ДП «Укрветсанзавод» або інших 
операторів ринку, які здійснюють 
перевезення та поводження з побіч-
ними продуктами тваринного поход-
ження згідно укладених договорів.

Згідно виконаного техніко-еко-
номічного обґрунтування, на тери-
торії птахофабрики передбачено 
прокладання каналізаційної мережі 
від існуючих очисних споруд до точ-
ки випуску в р. Вірьовчину (басейн 
р. Дніпро) за межами населеного 
пункту. Каналізаційна система про-
кладається траншейним способом 
на глибині 1,2 м від рівня позначки 
землі з використанням труб діамет-
ром 160 та 200 мм марки ПЕ 100 SDR 
17 pn 10. По довжині трубопроводу 
встановлюються два оглядові ко-
лодязі та колодязь-гасник. Траса 
каналізаційної мережі до колодязя-
гасника прокладається з труб діа-
метром 160 мм (протяжність 126 м), 
відстань до точки випуску від ко-
лодязя-гасника, яка прокладена 
трубами діаметром 200 мм, стано-
вить 6 м.  

Технічна альтернатива 2
Передача усіх побічних продуктів 

тваринного походження буде здій-
снюватися до Токмацької філії ДП 
«Укрветсанзавод» або інших опера-
торів ринку, які здійснюють переве-
зення та поводження з побічними 
продуктами тваринного походження 
згідно укладених договорів.

На території птахофабрики пе-
редбачено реконструкцію існую-
чого комплексу очисних споруд у 
два етапи: перший – підключення 
зовнішньої каналізації від існуючих 
очисних споруд до точки випуску в 
р. Вірьовчину (басейн р. Дніпро) за 
межами населеного пункту, другий 
– влаштування анаеробних психро-
фільних реакторів з розширеним 
шаром мулу та аеробних біофільтрів 
для комбінованого доочищення 
стічних вод. 

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтер-
натива 1

Плановану діяльність перед-
бачається здійснювати в межах 
земельної ділянки Східненської 
сільської ради загальною площею 
69,92 га на договірних засадах. На 
даній земельній ділянці розміщу-
ються два виробничих майданчики 
птахогосподарства: майданчик 
ремонтного молодняку і майданчик 
промислового стада. Майданчик 
планованої діяльності має налагод-
жену інфраструктуру (комунікаційні, 
інженерні, транспортні мережі) та 
відповідає вимогам до потужностей 
з оброблення та переробки продук-
тів тваринного походження. 

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтер-
натива 2

Територіальна альтернатива не 
розглядається, оскільки здійснення 
планованої діяльності передба-
чається на території діючого підпри-
ємства в межах існуючої земельної 
ділянки. 

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

Провадження планованої діяль-
ності дає можливість забезпечувати 
споживачів якісною продукцією, 
окрім цього виробництво мясо- 
кістної муки, яка є цінним кормовим 
продуктом, буде корисним для роз-
витку місцевого селянського госпо-

дарства. Забезпечення місцевого 
населення робочими місцями, збіль-
шення надходжень грошових коштів 
у бюджет району, села та області, 
що сприяє розвитку державних, 
соціальних, господарських програм. 

5. Загальні технічні характе-
ристики, у тому  числі параметри 
планованої        діяльності (потуж-
ність, довжини, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Планованою діяльністю птахо-
фабрики ФІЛІЇ «ЧОРНОБАЇВСЬКЕ» 
ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД» 
передбачається оновлення умов 
провадження діяльності без зміни 
потужностей для вирощування 
птиці у розмірі 6,2 млн. кур-несучок 
промстада/рік. Птахофабрика реалі-
зує незамкнутий цикл виробничого 
процесу (відсутні ланцюги замкну-
того циклу – цехи батьківського 
стада, інкубатори) і включає в себе: 
стадо ремонтного молодняку, яке 
поповнюється добовими курчатами 
з інших господарств та промислове 
стадо, яке поповнюється за рахунок 
власного ремонтного молодняку. 

Майданчик ремонтного молод-
няку. 

Кількість пташників на майдан-
чику ремонтного молодняку – 10 шт. 
Максимальна кількість птиці у пташ-
нику на початок циклу – 260 тис. 
голів. Річні витрати корму для виро-
щування ремонтного молодняку - 
27300 т/рік. Кількість кормових си-
лосів – 26 шт. Довжина одного циклу 
вирощування ремонтного молод-
няку – 112 діб. Термін переведення 
птиці у пташник промислового 
стада – 5 діб. Термін профілактичної 
перерви – 30 діб. Загальна довжина 
циклу – 147 діб. Під час зимових 
місяців і під час перших 2 тижнів 
посадки добового курча, пташни-
ки реммолодняку обігріваються 
теплогенераторами марки GP 95, 
потужністю 95 кВт кожний, по 6 од.  
на 1 пташник, що працюють на при-
родному газі, річний обсяг якого 
складає 9,3 тис.м3. 

Промислове стадо. 
Кількість пташників на майдан-

чику промислового стада – 20 шт. 
Максимальна кількість птиці у пташ-
нику – 250 тис. голів у 12 пташниках 
та 360 тис. голів у 8 двоповерхових 
пташниках. Річні витрати корму для 
утримання промислового стада  - 
238 224 т/рік. Кількість кормових 
силосів – 68 шт. Довжина одного 
циклу утримання промислового 
стада – 448 діб. Термін вилучення 
птиці з пташника – 5 діб. Термін 
профілактичної перерви – 30 діб. 
Загальна довжина циклу – 483 доби.

Для вилучення посліду з пташ-
ників застосовується стрічкова 
система, яка складається з систем 
поперечного і централізованого 
вилучення посліду. Періодичність 
вилучення посліду з кожного пташ-
ника один раз на дві доби. Система 
вилучення посліду по одній на кож-
ний пташник.

Для миття і дезінфекції автотран-
спортних засобів застосовується 
дезінфікуючий розчин «Віроцид» - 
83,5 м3/рік. 

Для забезпечення безперебій-
ного електропостачання встановлені 
дизель-генераторні електростанції, 
що застосовуються лише в якості 
аварійного джерела живлення. На 
майданчику ремонтного молодняку 
встановлено дизель-генератори 
Caterpillar C18 (2 од), номінальною 
потужністю 450 кВт, витрата палива 
– 76,8 кг/год, 0,5 т/рік. На майдан-
чику промислового стада встанов-
лені: дизель-генератори GP 880 (2 
од), номінальною потужністю 780 
кВт, витрата палива – 109,7 кг/год, 
1 т/рік; дизель-генератор GP 700, 
номінальною потужністю 650 кВт, 
витрата палива – 92,7 кг/год, 1 т/рік; 
дизель-генератори GP 505 (4 од), 
номінальною потужністю 450 кВт, 

витрата палива – 80,8 кг/год, 0,5 
т/рік.

Для оброблення та переробки 
продуктів тваринного походження 
ІІІ категорії планується встановлення 
на території майданчику промисло-
вого стада на місці крематорію лінії 
для оброблення та переробки побіч-
них продуктів тваринного походжен-
ня. Лінія по переробці м’ясокістних 
відходів з низьким вмістом жирів 
у м’ясокістну муку, яка є цінним 
кормовим продуктом. Лінія типу МЛ-
А16 буде складатися з трьох агломе-
раторів типу АГМ 600, трьох насосів 
та трьох змішувачів-запарників, що 
працюватимуть за рахунок електро-
енергії або природного газу. Річний 
обсяг природного газу для роботи 
змішувачів-запарників складатиме 
180 тис. м3/рік. 

Сировина для оброблення та 
переробки після перегляду на наяв-
ність сторонніх предметів подається 
в агломератори, далі направляється 
в змішувач-запарник. Ефективність 
знезараження органічних з’єднань 
у змішувачу-запарнику складає 
100%. Ефективність зменшення 
початкової маси побічних продук-
тів внаслідок обробки - 90-95%. 
Утворена водно-жирова емульсія 
в обсязі 1-2 % від загальної маси 
сировини самопливом виділяється 
до системи виробничої каналізації. 
Кінцева вологість продукту 9-10%. 
Час обробки однієї партії 6-8 годин. 
Річний масовий обсяг продуктів 
тваринного походження ІІІ категорії 
(птиці), що підлягатиме переробці - 
до 200 кг/год, 700 т/рік. Розмір лінії: 
довжина – 5,3 м, ширина – 5,4 м, 
висота – 2,2 м. Чисельність обслу-
говуючого персоналу – 3 чол.

Реконструкція комплексу очис-
них споруд передбачає влаштування 
випускного колектора до русла річки 
Вірьовчиної (басейн р. Дніпро) за 
межами населеного пункту.  Ка-
налізаційна система прокладається 
траншейним способом на глибині 
1,2 м від рівня позначки землі з 
використанням труб діаметром 160 
та 200 мм марки ПЕ 100 SDR 17 pn 
10. По довжині трубопроводу вста-
новлюються два оглядові колодязі 
та колодязь-гасник. Траса каналіза-
ційної мережі до колодязя-гасника 
прокладається з труб діаметром 160 
мм (протяжність 126 м), відстань до 
точки випуску від колодязя-гасника, 
яка прокладена трубами діаметром 
200 мм, становить 6 м. Площа те-
риторії прокладання трубопроводу 
складає 0,031 га. 

Очищена вода відводитиметься 
до русла р. Вірьовчина (басейн р. 
Дніпро). Максимальний обсяг водо-
відведення складатиме 320,905 м3/
добу,  33,756 тис. м3/рік.

 6. Екологічні та інші обме-
ження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження встанов-

люються згідно нормативів діючого 
законодавства в сфері охорони 
навколишнього природного сере-
довища, виконання вимог щодо 
раціонального використання при-
родних ресурсів та охорони надр. 
Санітарно-епідеміологічні обме-
ження – дотримання нормативів 
гранично-допустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі та нормативів 
гранично-допустимих скидів (ГДС) 
забруднюючих речовин із зворотни-
ми водами, шумового, іонізуючого 
та радіаційного впливу. Дотримання 
норм Закону України «Про побічні 
продукти тваринного походження, 
не призначені для споживання лю-
диною» № 287-VIII від 07.04.2015 р. 
Обмеженнями впливу на рослинний 
і тваринний світ є законодавчі вимо-
ги щодо збереження біорізноманіття 
об'єктів рослинного і тваринного 
світу; недопустимість погіршення 

середовища існування, шляхів міг-
рації та умов розмноження диких 
тварин; запобігання небажаним 
змінам природних рослинних угру-
повань та негативному впливу на них 
господарської діяльності. Основні 
обмеження, пов'язані із здійсненням 
діяльності, стосуються наступних 
соціальних питань: здоров'я насе-
лення та його безпеки, стурбова-
ності людей можливим негативним 
впливом на навколишнє середови-
ще, впливу на зони відпочинку, водні 
ресурси, використання земель. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтерна-

тиві 1. 

щодо територіальної альтер-
нативи 1

Дотримання межі нормативної 
санітарно-захисної зони, яка згід-
но «Державних санітарних правил 
планування й забудови населених 
пунктів», затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я Ук-
раїни від 19 червня 1996 р. № 173, 
становить 1200 м в усіх напрямках, 
окрім південного, де зменшена до 
розміру - 540 м згідно Висновку де-
ржавної санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 05.03.02-07/129551 
від 26.12.2012 р. виданим Держав-
ною установою «Інститут гігієни та 
медичної екології ім.. О.М. Марзєєва 
НАМН України». Дотримання вимог 
та виконання заходів в межах поясів 
ЗСО суворого режиму артсвердло-
вин, відповідно до вимог ДБН В.2.5-
74:2013 «Водопостачання, зовнішні 
мережі та споруди». Дотримання 
режиму господарської діяльності в 
водоохоронній зоні водного об’єкта 
згідно Водного кодексу України.

щодо територіальної альтер-
нативи 2

Не розглядаються у зв’язку з 
відсутністю територіальної альтер-
нативи 2.

7.  Необхідна еколого-інже-
нерна підготовка і захист тери-
торії за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Проектні рішення в період ре-

конструкції, переоснащення та 
експлуатації повинні забезпечувати 
раціональне використання водних 
та земельних ресурсів, повинні бути 
передбачені охоронні, відновлювані, 
захисні та компенсаційні заходи 
з додержанням норм ВНТП АПК – 
04.05 Підприємства птахівництва, 
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 
забудова територій», ДБН В.2.5-
75:2013 «Каналізація. Зовнішні 
мережі та споруди. Основні поло-
ження проектування», ДБН В.1.1-
25-2009 «Захист від небезпечних 
геологічних процесів, шкідливих 
експлуатаційних впливів, від по-
жежі. Інженерний захист територій  
та споруд від підтоплення та за-
топлення», ДСТУ Б В.2.4-6:2012 
«Споруди водозабірні, водоскидні 
та затвори. Терміни та визначення», 
ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 «Інженер-
не обладнання будинків і споруд. 
Зовнішні мережі та споруди. Про-
ектування та монтаж мереж водо-
постачання та каналізації з пласти-
кових труб», ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 
«Настанова з будівництва, монтажу 
та контролю якості трубопроводів 
зовнішніх мереж водопостачання 
та каналізації», ДБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві. Основні положення 
(НПАОП 45.2-7.02-12)» та чинних та 
території України норм та правил. 
Передбачити розробку і засто-
сування заходів, направлених на 
запобігання аваріям, обмеження їх 
наслідків та захист людей і довкілля 
від їх впливу.

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
     (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-

ля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення на стор. 5.
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
     (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-

ля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтерна-

тиві 1. 

щодо територіальної альтер-
нативи 1

Аналогічні технічній альтерна-
тиві 1.  

щодо територіальної альтер-
нативи 2

Не розглядаються у зв’язку з 
відсутністю територіальної альтер-
нативи 2.

 8. Сфера, джерела та види 
можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої 

діяльності на довкілля включають:
- на клімат і мікроклімат: вплив 

не передбачається.
- на атмосферне повітря: вплив 

розглядається як допустимий.
Існуючими джерелами забруд-

нення атмосферного повітря є: 
птахи майданчику ремонтного 
молодняку, які утримуються в 10 
пташниках; теплогенератори;  птахи 
майданчику промислового стада, 
які утримуються в 20 пташниках; 
системи вилучення посліду; силоси 
корму; опалювальні котли дезблоків 
Vitodens 200W, WB2C (2 од.); опа-
лювальні котли санпропускників 
Vitocrossal (4 од.); опалювальний 
котел ветеринарних лабораторій 
Vitodens 200W, WB2C (4 од.); опа-
лювальні котли адміністративної 
будівлі Vitocrossal (2 од.); дизель-
генератори Caterpillar C18 (2 од.), 
GP 880 (2 од), GP 700, GP 505 (4 
од.); 2 дезбар’єри з робочим дез-
розчином; штучні ємності з концен-
трованим дезінфікуючим розчином; 
ванни для дезінфекції спецодягу і 
пральні машини; витяжні шафи ве-
теринарних лабораторій, процеси 
застосування хімречовин і дезінфі-
куючих розчинів; автотранспортні 
механізми, зайняті на постачання 
кормів, добових курчат, вивезенні 
посліду, молодняку, яєць, птиці, яка 
відпрацювала свій термін, бракова-
ної птиці на утилізацію та інших від-
ходів; апарат напівавтоматичного 
зварювання металів в середовищі 
вуглекислого газу та ручного елек-
тродугового зварювання; процес 
завантаження штучних ємностей 
для зберігання відпрацьованих 
мастил; процеси продувки газоп-
роводу; робота очисних споруд; 
опалювальні котли очисних споруд 
Vitodens 200 W (2 од.).

Межа СЗЗ птахогосподарс-
тва з урахуванням роботи очис-
них споруд та роботи крема-
торію встановлена Висновком 
державної санітарно-епідеміо-
логічної експертизи № 05.03.02-
07/129551 в ід  26.12.2012 р. 
виданим Державною установою «Ін-
ститут гігієни та медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України» 
у розмірі 1200 м в усіх напрямках, 
окрім південного, де зменшена до 
розміру - 540 м.

Джерела викидів, які зазнають 
змін при влаштуванні планованої 
діяльності, відмінні від наведених в 
Обґрунтуванні для зменшення СЗЗ 
- димові труби печей крематорію 
№№1-3. Викиди від спалювання 
тушок птиці та природного газу змі-
няться викидами від роботи лінії для 
переробки продуктів тваринного 
походження та спалювання при-
родного газу. Викиди від лінії для 
оброблення та переробки побічних 
продуктів тваринного походження, 
будуть меншими за видами та обся-
гами забруднюючих речовин, так як 
не відбувається процесу спалюван-
ня тушок птиці. Також викиди можна 
зменшити додатково у разі роботи 
лінії на електричній енергії. 

Влаштування випускного колек-

тора до русла річки Вірьовчиної (ба-
сейн р. Дніпро) на існуючих очисних 
спорудах не сприятиме утворенню 
нових джерел викидів. 

Очікувані максимальні приземні 
концентрації забруднюючих ре-
човин на межі санітарно-захисної 
зони та межі найближчої житлової 
забудови з урахуванням фонового 
забруднення атмосферного повітря 
не перевищуватимуть нормативів 
гранично допустимих концентрацій.

- на геологічне середовище: 
вплив не передбачається.

- на земельні ресурси, ґрунти: 
допустимий вплив. Риття котлованів 
для колодязів та риття траншей для 
укладання каналізаційної мережі, 
засипання та ущільнення ґрунту. 

- на поверхневі водні об'єкти, 
підземні води: допустимий вплив. 
Водопостачання здійснюється з 
11-ти артезіанських свердловин. 
Зони санітарної суворого режиму 
свердловин, що становлять 30 м, 
витримані, огороджені. Організо-
ване збирання та очищення повер-
хневих, виробничих і господарсько-
побутових стічних вод здійснюється 
на очисних спорудах з організацією 
скиду до р. Вірьовчина (басейн р. 
Дніпро), за межами с. Східне Біло-
зерського р-ну Херсонської обл. з 
концентраціями в межах встанов-
лених ГДС. Під час експлуатації 
об’єкту передбачені заходи, які не 
допускають забруднення водонос-
них горизонтів.

- на рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти:  допустимий 
вплив. В районі розташування під-
приємства відсутні зони рекреації і 
об’єкти природно-заповідного фон-
ду, шляхи міграції тварин і птахів, 
відсутні нерестилища риби.

- на навколишнє соціальне се-
редовище (населення): позитивний 
вплив. Важливим із соціально-еко-
номічних факторів є поповнення 
місцевого та державного бюджетів, 
поліпшення соціально-економічної 
ситуації в районі, постачання якісної 
продукції споживачам, забезпечен-
ня зайнятості місцевого населення.

- на навколишнє техногенне се-
редовище: вплив не передбачаєть-
ся. Вплив на довкілля, здоров’я та 
умови проживання населення зна-
ходитиметься в межах доступних 
нормативних значень. Передбачені 
технологічні рішення, методи керу-
вання та застосовані заходи забез-
печують дотримання норм діючого 
природоохоронного та санітарного 
законодавства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтерна-

тиві 1, окрім впливу:
- на атмосферне повітря: вплив 

розглядається як допустимий.
Межа СЗЗ птахогосподарс-

тва з урахуванням роботи очис-
них споруд та роботи крема-
торію встановлена Висновком 
державної санітарно-епідеміо-
логічної експертизи № 05.03.02-
07/129551 в ід  26.12.2012 р. 
виданим Державною установою «Ін-
ститут гігієни та медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України» 
у розмірі 1200 м в усіх напрямках, 
окрім південного, де зменшена до 
розміру - 540 м.

Джерела викидів, які зазнають 
змін при влаштуванні планованої 
діяльності, відмінні від наведених в 
Обґрунтуванні для зменшення СЗЗ 
- димові труби печей крематорію 
№№1-3, які будуть демонтовані.

Влаштування випускного ко-
лектора до русла річки Вірьовчиної 
(басейн р. Дніпро) на існуючих очис-
них спорудах та влаштування анае-
робних психрофільних реакторів з 
розширеним шаром мулу та аероб-
них біофільтрів для комбінованого 
очищення стічних вод не сприятиме 
утворенню нових джерел викидів. 

Очікувані максимальні приземні 

концентрації забруднюючих ре-
човин на межі санітарно-захисної 
зони та межі найближчої житлової 
забудови з урахуванням фонового 
забруднення атмосферного повітря 
не перевищуватимуть нормативів 
гранично допустимих концентрацій.

- на поверхневі водні об'єкти, 
підземні води: допустимий вплив. 
Водопостачання здійснюється  
з 11-ти артезіанських свердловин. 
Зони санітарної суворого режиму 
свердловин, що становлять 30 м, 
витримані, огороджені. Організо-
ване збирання та очищення повер-
хневих, виробничих і господарсько-
побутових стічних вод здійснюється 
на очисних спорудах з організацією 
скиду до р. Вірьовчина (басейн р. 
Дніпро), за межами с. Східне Біло-
зерського р-ну Херсонської обл. з 
концентраціями в межах встанов-
лених ГДС. Доочищення стічних вод 
здійснюватиметься на анаеробних 
психрофільних реакторах з роз-
ширеним шаром мулу та аеробних 
біофільтрах. Під час експлуатації 
об’єкту передбачені заходи, які не 
допускають забруднення водонос-
них горизонтів.

щодо територіальної альтер-
нативи 1

Аналогічні технічним альтерна-
тивам 1, 2.

щодо територіальної альтер-
нативи 2

Не розглядаються у зв’язку  
з відсутністю територіальної аль-
тернативи 2.

9. Належність планованої 
діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати знач-
ний вплив на довкілля  та підля-
гають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і  
частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт планованої діяльності 
відноситься 

до першої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля згід-
но ст. 3, п.2, п.п. 19: « потужності для 
інтенсивного вирощування птиці (60 
тисяч місць і більше), у тому числі 
бройлерів (85 тисяч місць і більше), 
свиней (3 тисячі місць для свиней 
понад 30 кілограмів або 900 місць 
для свиноматок)», ст. 3, п.2, п.п. 22: 
«розширення та зміни, включаючи 
перегляд або оновлення умов про-
вадження планованої діяльності, 
встановлених (затверджених) рі-
шенням про провадження плано-
ваної діяльності або подовження 
строків її провадження, реконструк-
цію, технічне переоснащення, капі-
тальний ремонт, перепрофілювання 
діяльності та об’єктів, зазначених у 
пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, 
які не справляють значного впливу 
на довкілля відповідно до критеріїв, 
затверджених Кабінетом Міністрів 
України» та  до другої категорії згід-
но ст. 3 п.3, п.п.2, а. 5: «установки 
для промислової утилізації, вида-
лення туш тварин та/або відходів 
тваринництва», ст. 3 п. 3, п.п. 13: 
«господарську діяльність, що приз-
водить до скидання забруднюючих 
речовин у водні об’єкти, та забір 
води з водних об’єктів за умови, 
що водозабір підземних вод пере-
вищує 300 кубічних метрів на добу» 
Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”.  

10. Наявність підстав для 
здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного нега-
тивного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати 
негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки 

транскордонного впливу на довкіл-
ля відсутні.

11. Планований обсяг дослід-
жень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД у 
відповідності із ст. 6 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу 
на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб'єктом госпо-
дарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, 
підлягає оцінці впливу на довкіл-
ля відповідно до Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля". 
Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає: підго-
товку суб'єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб'єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації; надання 
уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом 
п'ятим цього пункту; врахування 
висновку з оцінки впливу на дов-
кілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного 
у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та от-
римання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на 
довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом 
поданого суб'єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде пові-
домлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлен-
ня на веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції 

до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і про-
позиції, вкажіть унікальний реєст-
раційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої 
діяльності у Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Відповідно до законодавства 
України рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде 
отримання 

Дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин стаціонарними 
джерелами,

(вид рішення, згідно частини  
1 статті 11 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”).

що видається Департаментом 
екології та природних ресурсів 
Херсонської ОДА;

(орган, до повноважень якого 
належить прийняття цього рішення)

Дозволу на спеціальне водоко-
ристування,

(вид рішення, згідно частини  
1 статті 11 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”).

що видається Сектором у Хер-
сонській області та м. Севастополі 
Державного агентства водних ре-
сурсів України.

(орган, до повноважень якого 
належить прийняття цього рішення)

Інших документів дозвільного 
характеру, передбачених зако-
нодавством, за умови що вони 
не передбачають встановлення 
(затвердження) змін у діяльності, 
затвердженій (схваленій) рішенням 
про провадження планованої діяль-
ності або подовження строків її про-
вадження (згідно пункту 9 статті 9 
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, не-
обхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України

вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, Київ, 03035

OVD@menr.gov.ua, (044) 206-
31-40

Гладун Євгеній Євгенійович
 (найменування уповноваженого 

органу, поштова адреса, елект-
ронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)

Закінчення. Початок на стор. 4.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕЛЕВА-
ТОРПРОМ», 

код ЄДРПОУ 31640002
(повне найменування юридич-

ної особи, код згідно ЄДРПОУ, або 
прізвище, ім’я та по батькові фізич-
ної особи – підприємця, ідентифі-
каційний код або у разі відсутності 
ідентифікаційного коду зазнача-
ються паспортні дані (серія, номер 
паспорта, ким і коли виданий фі-
зичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити 
планову діяльність та оцінку її впли-
ву на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта 
господарювання

65003, м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 52/1, тел.:  
+38 (048) 738-63-65.

(місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи – підпри-
ємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її 
характеристика, технічні аль-
тернативи.

Планована діяльність, її харак-
теристика.

Планованою діяльністю перед- 
бачається реконструкція ліній 
відвантаження на водний транс-
порт на об’єктах Елеваторний ком-
плекс 120 тис. тон та Елеваторний 
комплекс ТТК ТОВ «УКРЕЛЕВАТОР-
ПРОМ».

ТОВ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» 
спеціалізується на перевантаженні 
власними силами, з використан-
ням власних технічних засобів ван-
тажів зернових, бобових, олійних 
культур, що транспортуються на 
зернопереважувальний комплекс 
в залізничних вагонах та автотран-
спорті, зберігаються у складах 
силосного типу, завантажуються у 
трюми морських суден, залізничні 
вагони, автотранспорт.

Виробнича діяльність підпри-
ємства здійснюється на двох пром-
майданчиках: перший розташова-
ний за адресою: 65003, м. Одеса, 
Митна площа, 1/6, вул. М.Гефта, 
3/2. Другий знаходиться за адре-
сою: 65003, м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 52/1.

Технічна альтернатива 1
В рамках планованої діяльності 

передбачається встановлення но-
вого технологічного обладнання 
– 3-х стрічкових конвеєрів продук-
тивністю 600 т/год, 4-х стрічкових 
конвеєрів продуктивністю 1200 т/
год, норії продуктивністю 600 т/
год, 3-х норій продуктивністю 1200 
т/год, вагів бункерних продуктив-
ністю 1200 т/год, реконструкція 
двох існуючих стрічкових конвеєрів 
зі збільшенням їх довжини, а також 
демонтаж існуючого конвеєра та 
норії.

В результаті реалізації плано-
ваної діяльності передбачається 
збільшення фактичного вантажо-
обігу з 3 млн. т/рік до 3,5-4 млн. т/
рік. При цьому проектний вантажо-
обіг підприємства, який складає 5 
млн. т/рік, не змінюється.

З метою зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря передбачається 
оснащення проектованого техно-
логічного обладнання (насипних 
лотків стрічкових конвеєрів, вагів 
бункерних та норій) системами 
аспірації з очищенням запиленого 
повітря у точкових фільтрах.

Технічна альтернатива 2
В якості технічної альтернативи 

2 розглядався варіант встанов-
лення транспортного обладнан-
ня (конвеєрів та норій) більшої 
продуктивності, що забезпечило 
б зростання фактичного вантажо-
обігу підприємства, але призвело б 
до збільшення потужності викидів 
забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря. 

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтер-
натива 1

Здійснення планованої діяль-
ності передбачається на двох 
проммайданчиках ТОВ «УКРЕЛЕ-
ВАТОРПРОМ».

Проммайданчик № 1 розта-
шований за адресою: 65003, м. 
Одеса, Митна площа, 1/6, вул. 
М.Гефта, 3/2, експлуатується ТОВ 
«УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» на основі 
договорів оренди нерухомого 
майна. Балансоутримувач тери-
торії – ДП «Одеський морський 
торгівельний порт». На ділянці № 1 
знаходяться станції розвантаження 
вагонів СРВ-1 та СРВ-2, силоси І-ІІІ 
черг (всього 28 од.), транспортне 
обладнання (конвеєри, норії), суд-
нонавантажувальна машина.

Проммайданчик № 2 експлуа-
тується ТОВ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» 
на основі договору оренди землі 
з Одеською міською радою. На 
ділянці № 2 розташована станція 
розвантаження автомашин на два 
проїзди (СРА), силоси (10 од.), 
транспортне обладнання (конвеє-
ри, норії).

Розташування нового техноло-
гічного обладнання передбачаєть-
ся в межах існуючих проммайдан-
чиків підприємства. 

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтер-
натива 2 Територіальна альтерна-
тива не розглядається, оскільки ре-
конструкція лінії відвантаження на 
водний транспорт передбачається 
на території діючого підприємства.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

Метою планованої діяльності 
є збільшення фактичного ванта-
жообігу, забезпечення населення 
робочими місцями, збільшення 
надходжень у місцевий та де-
ржавний бюджет при дотриманні 
протипожежних, екологічних та 
санітарно-гігієнічних норм.

5. Загальні технічні харак-
теристики, у тому  числі пара-
метри планованої        діяльності 
(потужність, довжини, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Технологічні процеси пере-
вантаження зернових, олійних 
вантажів виконуються відповідно 
технологічних схем РТК № 8.20 і 
можуть здійснюватися за варіан-
тами: вагон-склад, автомашина-
склад, склад-судно, склад-вагон, 
склад-автомашина, склад-склад.

В рамках планованої діяльності 
передбачається встановлення но-
вого технологічного обладнання: 
3-х стрічкових конвеєрів продук-
тивністю 600 т/год, 4-х стрічкових 
конвеєрів продуктивністю 1200 
т/год, норії продуктивністю 600 
т/год, 3-х норій продуктивністю 
1200 т/год, вагів бункерних про-
дуктивністю 1200 т/год. Проекто-
ване технологічне устаткування 
обладнується системами аспірації 
з очищенням запиленого повітря в 
точкових фільтрах з ефективністю 
пиловловлення 99 %. 

Існуючий стрічковий конвеєр 
продуктивністю 500 т/год та норія 
продуктивністю 600 т/год підляга-
ють реконструкції шляхом збіль-
шення довжини.

Демонтажу підлягають існую-
чий стрічковий конвеєр продуктив-
ністю 500 т/год та норія 600 т/год, 
в результаті чого будуть ліквідовані 
два джерела викидів в атмосферне 
повітря.

Проектний вантажообіг підпри-
ємства – 5 млн. т/рік, фактичний –  
3 млн. т/рік. В результаті реалізації 
планованої діяльності буде спос-
терігатися збільшення фактичного 

вантажообігу до 3,5-4 млн. т/рік.
 
6. Екологічні та інші обме-

ження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження встанов-

люються згідно нормативів діючого 
законодавства в сфері охорони 
навколишнього природного сере-
довища, виконання вимог щодо 
раціонального використання при-
родних ресурсів та охорони надр.

Санітарно-епідеміологічні об-
меження – дотримання меж сані-
тарно-захисних зон, дотримання 
нормативів гранично-допустимих 
концентрацій (ГДК) забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі, 
шумового, іонізуючого та радіацій-
ного впливу. Рівень забруднення 
поверхневого шару води акваторії 
в зоні впливу скидів зворотних вод 
підприємства повинен не переви-
щувати нормативів, встановлених 
для водних об’єктів господарсько-
побутового значення.

Обмеженнями впливу на рос-
линний і тваринний світ є законо-
давчі вимоги щодо збереження 
біорізноманіття об'єктів рослин-
ного і тваринного світу; недопус-
тимість погіршення середовища 
існування, шляхів міграції та умов 
розмноження диких тварин; за-
побігання небажаним змінам при-
родних рослинних угруповань та 
негативному впливу на них госпо-
дарської діяльності. 

Основні обмеження, пов'язані із 
здійсненням діяльності, стосують-
ся наступних соціальних питань: 
здоров'я населення та його безпе-
ки, стурбованості людей можливим 
негативним впливом на навколиш-
нє середовище, впливу на зони 
відпочинку, використання земель. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтерна-

тиві 1.
щодо територіальної альтер-

нативи 1
Дотримання межі нормативної 

санітарно-захисної зони, яка для 
морських та річкових портів згід-
но з додатком № 9 «Державних 
санітарних правил планування 
й забудови населених пунктів», 
затверджених наказом Міністерс-
тва охорони здоров’я України від  
19 червня 1996 р. № 173, становить 
100 м.

Дотримання режиму госпо-
дарської діяльності в прибережній 
захисній смузі Чорного моря згідно 
Водного кодексу України.

щодо територіальної альтер-
нативи 2

Не розглядаються у зв’язку з 
відсутністю територіальної аль-
тернативи 2.

7.  Необхідна еколого-інже-
нерна підготовка і захист тери-
торії за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Проведення інженерно-геоло-

гічних та геодезичних вишукувань в 
необхідному обсязі згідно чинного 
законодавства. Проектні рішення в 
період будівництва та експлуатації 
повинні забезпечувати раціональ-
не використання ґрунту, повинні 
бути передбачені заходи протидії 
підтопленню, просіданню, активі-
зації інших екзогенних процесів, 
а також охоронні, відновлювані, 
захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтерна-

тиві 1.
щодо територіальної альтер-

нативи 1
Аналогічні технічній альтерна-

тиві 1.
щодо територіальної альтер-

нативи 2
Не розглядаються у зв’язку з 

відсутністю територіальної аль-
тернативи 2.

 
8. Сфера, джерела та види 

можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої 

діяльності на довкілля включають:
- на клімат і мікроклімат: вплив 

не передбачається.
- на атмосферне повітря: по-

тенційними джерелами впливу 
планованої діяльності на атмос-
ферне повітря є процеси транспор-
тування та перевантаження зерно-
вих та олійних культур. Технічною 
альтернативою 1 передбачається 
оснащення проектованого техно-
логічного обладнання (насипних 
лотків стрічкових конвеєрів, вагів 
бункерних та норій) системами 
аспірації з очищенням запилено-
го повітря у точкових фільтрах з 
ефективністю пиловловлення 99 
%. В результаті демонтажу існую-
чого стрічкового конвеєру та норії 
будуть ліквідовані два джерела 
викидів. Очікувані максимальні 
приземні концентрації забруднюю-
чих речовин на межі санітарно-за-
хисної зони не перевищуватимуть 
нормативів гранично допустимих 
концентрацій. Під час виконання 
будівельно-монтажних робіт пере-
дбачається незначний короткочас-
ний вплив на атмосферне повітря 
при здійсненні земляних, фарбу-
вальних, зварювальних робіт, ро-
боті спеціалізованої техніки.

- геологічне середовище: вплив 
не передбачається. 

- земельні ресурси, ґрунти: 
тимчасовий допустимий вплив під 
час проведення земляних робіт.

- водні ресурси: додатковий 
вплив не передбачається. Утво-
рення додаткової кількості вироб-
ничих, господарсько-побутових 
та дощових стоків в результаті 
здійснення планованої діяльності 
не відбуватиметься.

- рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти: вплив не пере-
дбачається.

- навколишнє соціальне сере-
довище (населення): позитивний 
вплив. Важливим із соціально-еко-
номічних факторів є поповнення 
місцевого бюджету, забезпечення 
зайнятості місцевого населення.

- техногенне середовище – 
негативного впливу на цивільно-
житлові та промислові об’єкти, 
наземні та підземні споруди, а 
також на соціальну організацію 
території (включаючи зони рек-
реації та культурні ландшафти) не 
передбачається.

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види пла-

нованої діяльності аналогічні тех-
нічній альтернативі 1. 

Слід зазначити, що здійснення 
планованої діяльності за технічною 
альтернативою 2 буде мати більш 
негативний вплив на атмосферне 
повітря за рахунок збільшення 
потужності викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, зу-
мовленого встановленням транс-
портного обладнання (конвеєрів 
та норій) більшої продуктивності.

щодо територіальної альтер-
нативи 1

Аналогічні технічній альтерна-
тиві 1.

щодо територіальної альтер-
нативи 2

Не розглядаються у зв’язку з 
відсутністю територіальної аль-
тернативи 2.

9. Належність планованої 
діяльності до першої чи дру-
гої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний 
пункт і  частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на 
довкілля”)

Планована діяльність ТОВ «УК-
РЕЛЕВАТОРПРОМ» відноситься до 
другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля, згідно 
абзацу 5 п. 10 частини 3 статті 3 
(будівництво перевантажуваль-
них терміналів та обладнання 
для перевантаження різних видів 
транспорту, а також терміналів для 
різних видів транспорту) та абзацу 
15 п. 10 частини 3 статті 3 (спе-
ціалізовані або річкові термінали) 
Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля».

10. Наявність підстав для 
здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного 
негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може 
зазнати негативного транскор-
донного впливу (зачеплених 
держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкіл-
ля відсутні.

11. Планований обсяг до-
сліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД 
у відповідності зі ст.6 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля” 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу 
на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб'єктом госпо-
дарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, 
підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України "Про 
оцінку впливу на довкілля". Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, 
що передбачає:

- підготовку суб'єктом госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля; 

- проведення громадського об-
говорення планованої діяльності; 

- аналіз уповноваженим ор-
ганом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб'єкт гос-
подарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої 
інформації; 

- надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого 
абзацом п'ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяль-
ності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу 
на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрун-
товує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провад-
ження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на 
довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб'єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________

     (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-

ки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення на стор. 7.
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Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-

рується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20202255384
(реєстраційний номер справи про оцін-

ку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок 

громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропози-
цій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
П л а н о в а н о ю  д і я л ь н і с т ю  

є будівництво виробничого цеху 
з виготовлення пластмасових 
виробів та фасування аерозольної 
продукції зі складськими при-
міщеннями та підсобними спо-
рудами на території Крушинської 
сільської ради Васильківського 
району Київської області, за ад-
ресою: Васильківський р-н, с. 
Борисів, вул. Промислова, 5-А.

У виробничому цеху заплано-
вано виготовлення засобів для 
гоління та освіжувачів повітря в 
аерозольній упаковці, а також 
розпорошувальних головок та 
захисних ковпачків. Для напов-
нення балончиків використо-
вується вуглеводневий пропелент 
(скраплений пропан-бутан), тому 
планується встановити видаткові 
підземні резервуари (2 од.) з 
газом.

На ділянці передбачається 
будівництво основних об’єктів в 
дві черги: виробничо-складсь-
ка будівля площею 3879,96 м2 
(перша черга), адміністративно-
побутовий корпус площею 383,62 
м2 (друга черга). Всього площа 
забудови становить 4413,61 м2, 
площа озеленення – 1815,28 м2.

Додаткові споруди та об’єкти, 
що планується звести в першу 
чергу: трансформаторна під-
станція, дизельний генератор, 
підземні резервуари (2 од.) для 
зберігання скрапленого вугле-
водневого газу об’ємом по 24,22 
м3 кожен, насосна станція по-
жежогасіння з наземними ре-
зервуарами (2 од.) по 151 м3 
кожен, артезіанські свердловини 
(основна та резервна) з розрахун-
ковим дебітом - 12,6 м3/год кожна 
(орієнтовна глибина свердловин 
– 125 м), а також інші підземні 
споруди: КНС, фільтруючий коло-
дязь, сепаратор нафтопродуктів.

Р і ч н и й  в и п у с к  п р о д у к ц і ї 
становить: освіжувачі повітря 
у  а е р о з о л ь н о м у  п а к у в а н н і 

згідно з ТУ У 24.5-37135402-
0 0 2 : 2 0 1 2  –  2 3  0 0 0  т и с .  ш т. ; 
засоби для гоління у аерозольно-
му пакуванні згідно з ТУ У 20.4-
37135402-008:2014 – 2000 тис. 
шт.; головки розпорошувальні 
«спрей-кеп»,  захисні ковпачки 
згідно з ТУ У 25.2-37135402-
001:2011– 45000 тис. шт.

Розміщення будівель і споруд 
передбачається в  межах зе-
мельної ділянки площею 1,0347 
га. Кадастровий номер ділянки: 
3210700000:01:007:0109. Цільове 
призначення - для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд 
промислових, гірничодобувних, 
транспортних та інших підпри-
ємств, їх під’їзних шляхів, інже-
нерних мереж, адміністративно-
побутових будівель, інших споруд.

____________________________
(загальні технічні характе-

ристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяль-
ності) 

2. Суб’єкт господарювання 
То в а р и с т в о  з  о б м е ж е н о ю 

відповідальністю «БАТАТА», код 
згідно ЄДРПОУ – 37135402, міс-
цезнаходження юридичної особи: 
09106, Київська область, місто 
Біла Церква, вулиця Таращанська, 
197, тел.: (096) 635-20-17

____________________________
(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, 
ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізич-
них осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника по-
датків та офіційно повідомили про 
це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспор-
ті), місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи - під-
приємця (поштовий індекс, адре-
са), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент екології та при-

родних ресурсів Київської облас-
ної державної адміністрації

поштова адреса: 01004, м. 
Київ, вул. Басейна, 1/2А, тел.: 
(044) 279-01-58, eco.koda@ukr.
net, контактна особа: начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович

____________________________
(найменування уповноважено-

го органу, місцезнаходження, но-
мер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття 
рішення про провадження пла-
нованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства 
рішенням про провадження да-
ної планованої діяльності буде 
Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною 
архітектурно–будівельною інс-
пекцією України відповідно до 
Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

____________________________
(вид рішення про проваджен-

ня планованої діяльності, орган, 
уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що пере-
дбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та 
порядок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформа-
цію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань

Тривалість громадського об-
говорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не біль-
ше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку гро-
мадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-
які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються плано-
ваної 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 громад-
ських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не 
розглядаються.

Громадські слухання (перші) 
відбудуться 

Дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слу-
хань не визначено; тимчасово, 
на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабі-
нетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на те-
риторії України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного 
його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, 
громадське обговорення плано-
ваної діяльності проводиться у 
формі надання письмових заува-
жень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді)

____________________________
(зазначити дату, час, місце та 

адресу проведення громадських 
слухань)

Громадські слухання (другі) 
відбудуться: не заплановано

____________________________
(вказати дату, час, місце та 

адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений цент-
ральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, 
що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Департамент екології та при-
родних ресурсів Київської облас-
ної державної адміністрації

поштова адреса: 01004, м. 
Київ, вул. Басейна, 1/2А, тел.: 
(044) 279-01-58, eco.koda@ukr.
net, контактна особа: начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович

____________________________
(зазначити найменування ор-

гану, місцезнаходження, номер 
телефону та контактну особу)

7. Уповноважений цент-
ральний орган або уповноваже-
ний територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і 
пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Департамент екології та при-

родних ресурсів Київської облас-
ної державної адміністрації

поштова адреса: 01004, м. 
Київ, вул. Басейна, 1/2А, тел.: 
(044) 279-01-58, eco.koda@ukr.
net, контактна особа: начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович

____________________________
(зазначити найменування ор-

гану, поштову та електронну адре-
су, номер телефону та контактну 
особу)

Зауваження і пропозиції прий-
маються протягом усього строку 
громадського обговорення, за-
значеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна ін-
формація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності на 211 
аркушах.

____________________________
(зазначити усі інші матеріали, 

надані на розгляд громадськості)
____________________________
(зазначити іншу екологічну 

інформацію, що стосується пла-
нованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, 
зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з 
якого громадськість може оз-
найомитися з ними

1. Адмінбудівля ТОВ «БАТАТА», 
09106, Київська обл., м. Біла Цер-
ква, вул. Таращанська, 197, тел.: 
(096) 635-20-17, з 25.08.2020, 
контактна особа: Валентин Ку-
лешов. 

2. Адмінбудівля Крушинської 
сільської ради Васильківського 
району Київської області, 08635, 
Київська обл., Васильківський 
р-н, с. Крушинка, вул. Київська, 5, 
тел.: 095-691-30-82, з 25.08.2020, 
контактна особа: Пономаренко 
Вікторія Миколаївна – секретар 
Крушинської сільської ради.

____________________________
(найменування підприємства, 

установи, організації, місцезна-
ходження, дата, з якої громад-
ськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________

     (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-

ки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

На стадії громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації,   що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлен-
ня на веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право 

надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і про-
позиції, вкажіть унікальний реєст-
раційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої 
діяльності у Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою 

згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахува-
ти повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про проваджен-
ня планованої діяльності 

Згідно чинного законодавства 
України рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде 

1. Дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами,

 (вид рішення відповідно до час-
тини першої статті 11 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом 
екології та природних ресурсів 
Одеської облдержадміністрації

(орган, до повноважень якого 
належить прийняття такого рі-
шення)

2. Дозвіл на виконання буді-
вельних робіт, вид рішення від-
повідно до частини першої статті 
11 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”), що видається 
Державною архітектурно-будівель-
ною інспекцією України, 

(орган, до повноважень якого 
належить прийняття такого рі-
шення)

Інші документи дозвільного 
характеру, передбачені законо-
давством, за умови що вони не 
передбачають встановлення (за-
твердження) змін у діяльності, 
затвердженій (схваленій) рішен-
ням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків 
її провадження (згідно пункту 9 

статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

3. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати 
до

Департаменту екології та при-
родних ресурсів Одеської обласної 
державної адміністрації, 

відділ оцінки впливу на довкіл-
ля, земельних ресурсів, біоресурсів 
та заповідної справи управління 
охорони та раціонального вико-
ристання природних ресурсів

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 
буд. 83, e-mail: eсolog@odessa.
gov.ua, 

тел.: (048) 728-35-05, контактна 
особа – Кордон Наталія Валеріївна.

(найменування уповноваженого 
органу, поштова адреса, елект-
ронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)

Закінчення. Початок на стор. 6.
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Шановний партнер!
Реквізити нашої компанії:
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
Директор Коваленко Вікторія Вікторівна, 
діє згідно Статуту
Юридична адреса: 73000, Херсонська обл., 
м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А
Фактична адреса: 73000, Україна, 
м. Херсон, вул. О. Гончара , 9, офіс 302-303
Поштова скринька: 73003, м. Херсон, а.с. № 155
e-mail: ks.office@emgroup.net.ua

Контактні телефони офісу: тел./факс 
(0552) 455-255, (050) 026-04-01
ЄДРПОУ 41655832
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просимо звертатися до директора 
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Вікторія Коваленко

Віддруковано з готових фотоформ 
ПрАТ «Херсонська міська друкарня», 

вул. Університетська (40 років Жовтня), 31, 
т. 0(552) 41-13-33. Підпи   са   но до друку 21.08.2020. 
Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші, друк офсетний. 

Наклад 1000. Замовлення № 1165.Ре
єс

тр
ац

ійн
е с

від
оц

тв
о К

В №
24

43
8-

14
37

8Р
 ві

д 0
4.0

6.2
02

0

Засновник: ТОВ “ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП”

n Тираж - 1000 екземплярів;
n Періодичність виходу - 2 рази на місяць;

При розміщенні Повідомлення про плановану діяльність і оголошення 
про проведення громадських слухань по ОВД, розповсюдження 

газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності. 

СТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ 
Ви можете обрати один із можливих 
модулів в газеті форматом А3, 
1/1 А3 – ціла полоса – 4000 грн 
1/2 А3 – половина полоси – 2000 грн
1/4 А3 – чверть полоси – 1000 грн
1/8 А3 – восьма частина – 500 грн 
1/16 А3 – шістнадцята частина – 250 грн 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП», повідомляємо, що з липня 2020 року наша компанія видає 

2 друкованих засоби масової інформації – газети, загальнодержавного значення, екологічного напрямку:

- «EMGROUP DIGEST» - «НОВА ХВИЛЯ»
НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ 
3/8 А3 kvadro – 1500 грн
1/8 А3 vert  або 1/8 А3 gorizont – 
восьма частина полоси – 500 грн

Всі ціни вказані без врахування ПДВ, можливе надання даних послуг з урахуванням ПДВ. Свідоцтво про державну реєстрацію буде надано по запиту. Умови оплати: 100% передоплата.  
Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах. Із зауваженнями і пропозиціями звертатись до директора – Коваленко Вікторія, (096) 01-33-999. 

n Формат - 8 листів, А3;
n Розповсюдження - безкоштовне.

Х
ерсонський гідрометеоро-
логічному фаховий коледж 
здійснюється здійснює набір 
на навчання за спеціальністю 

«Екологія».
Екологічна освіта на порозі ІІІ тися-

чоліття стала необхідною складовою 
гармонійного, екологічно безпечного 
розвитку. Враховуючи зростання 
антропогенного впливу на довкілля 
виникла потреба у підготовці фахівців-
практиків, які здатні проводити еколо-
гічні дослідження, якісну та кількісну 
оцінку параметрів навколишнього 
середовища.

Ця професія для потенційних 
борців, які мають аналітичний склад 
розуму, можуть довгий час ламати сті-
ну нерозуміння. Ще одна характерна 
риса – креативність. Воно допомагає 
обрати потрібну форму спілкування 
зі СМІ. А гнучкість, дипломатичність, 
стресостійкість знадобляться при 
конфліктах (які трапляються доволі 
часто) з державними підприємствами 
і органами влади.

Навчання на спеціальності «Еко-
логія»  дає можливість продовжувати 
розвиватися, а не зупинятися на 
одному місці. Так екологи – одна з 
небагатьох спеціальностей, яка має 
чітко побудовані кар’єрні сходинки і 
можливість по ним просуватися. По-
чинаючи з різних дослідницьких груп, 
спільнот захисту навколишнього сере-
довища і лабораторій, продовжувати 
роботу в великих концернах, провідних 
світових виробників. Для екологів є 
можливість зайняти високопоставлені 
місця в державному апараті. 

До навчання за бюджетною фор-
мою запрошуються випускники з пов-
ною загальною середньою освітою, 
які приймаються на 2 курс на основі 
сертифікатів ЗНО з предметів: 

n українська мова та література;
n біологія ( чи на вибір географія, 

математика або фізика).
Термін навчання 2 роки 10 місяців.

Випускники фахового коледжу от-
римують диплом фахового молодшого 
бакалавра  «технік-еколог» - це фахівці 
які можуть виконувати дослідження 
та проводити аналіз ґрунту, атмос-
ферного повітря, рослинних об’єктів, 

продуктів харчування. 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ 
У  ЗАКЛАДІ:

Студенти, що навчаються за бюд-
жетною формою навчання мають 
право на отримання стипендії;

Студенти мають цікаве творче 
життя (на місцевому, обласному та 
всеукраїнському рівнях);

Студенти беруть участь:
- у олімпіадах;
- спортивних змаганнях;
- у конкурсах художньої само-

діяльності;
- у науково-дослідницьких кон-

ференціях.
Всі бажаючі студенти забезпечу-

ються гуртожитком.

ВИПУСКНИКИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ВМІЮТЬ:

Проводити хімічний та фізико-
хімічний аналіз:

n ґрунту, 
n атмосферного повітря,
n рослинних об’єктів 
n продуктів харчування.
Обробляти екологічну інфор-

мацію за допомогою інноваційних 
комп’ютерних систем. 

Розраховувати:
n економічні збитки від забруд-

нення навколишнього середовища; 
n плату за користування природ-

ними ресурсами; 
n плату за забруднення довкілля; 
n економічну ефективність від 

впровадження природоохоронних 
заходів.

МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ:
У РОБОТІ:

n Технік еколог;
n Технік-лаборант, 
n Інженер лаборант
n Державний службовець з еко-

логії
n Екологічний інспектор.
у навчанні:
Випускники мають права продов-

жити навчання в 
n Одеському державному еко-

логічному університеті на ІІІ курсі на:
Денній формі навчання за бюджет-

ною та контрактною формою;
Заочній формі навчання за конт-

рактною формою.
n Херсонському державному 

університеті, 
n Херсонському державному 

аграрному університеті,
n Чорноморському державному 

університеті (м. Миколаїв) 
n Київському національному 

університеті біоресурсів та природо-
користування,

n  інших ВУЗах України за напрям-
ком підготовки «Екологія»

ОТРИМАЙ АКТУАЛЬНУ 
ПРОФЕСІЮ 21 СТОЛІТТЯ!

МІНІСТЕРСТВО 
РОЗРОБИТЬ 

ГАЛУЗЕВІ МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТІВ ОВД
Міністерство розпочало процес 

розробки галузевих Методичних ре-
комендацій, які сприятимуть якісній 
підготовці звітів з оцінки впливу на 
довкілля.

На сьогодні вже підготовлено і 
представлено на розгляд громадсь-
кості проєкт документа за галузевим 
принципом, а саме: «Методичні 
рекомендації з підготовки звіту з 
ОВД для теплових електростанцій та 
інших потужностей для виробництва 
енергії тепловою потужністю 50 МВт 
і більше з використанням органічно-
го палива».

Зазначимо, що вибір галузі для 
розробки документа не є випад-
ковим, адже теплоелектростанції і 
теплоелектроцентралі генерують 
величезні обсяги викидів забруд-
нюючих речовин та парникових 
газів в атмосферу, промислових 
відходів, скидів стічних вод у ріки, 
споживають значну кількість води, 
потребують відведення земель 
для складування золошлаків, що 
утворюються від спалювання палива 
тощо.

У проєкті Методичних реко-
мендацій запропоновано підхід 
до комплексної оцінки впливу на 
довкілля з урахуванням екологічних 
нормативів і стандартів, чинних на 
сьогодні.

Зокрема, викладено вимоги 
до обсягу екологічної інформації, 
достатнього для обґрунтованих 
рішень, а також комплекс кращих 
заходів і технологій, спрямованих 
на захист від забруднення довкіл-
ля і охорону здоров’я населення, 
раціональне використання водних 
ресурсів, безпечне управління 
відходами.

З методичними рекомендація-
ми можна ознайомитися на сайті 
Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України за 
посиланням https://menr.gov.ua/
news/35692.html

Нагадаємо, що процедура оцін-
ки впливу на довкілля діє з 2017 
року. Але на сьогодні має безліч 
проблемних питань, що стосують-
ся забезпечення якості підготовки 
звітів ОВД і потребують нагального 
вирішення.

Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України  

КОНТАКТИ:
Адреса: м. Херсон, 
вул. Віктора Гошкевича, 11
Тел.: 46-72-93, 
22-64-65, 26-45-57
Фахівець 
з профорієнтаційної роботи
Тел.: (066) 796-66-02, 
(068) 819-37-57
Email:  
gidromet_kherson@ukr.net
Сайт: hgmt.at.ua
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