ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ФОП Лисенко В. Ф.
Ідентифікаційний код суб`єкта господарювання за ЄДРПОУ 2602801813
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
20700 Вул. Кронштадська 16, кв 65, м. Сміла моб. тел. 0949866057,
0957146671 e-mail: reduk02@ukr.net, serviceagrohim@ukr.net
.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Основним видом діяльності за КВЕД № 20.15 виробництво добрив та
азотних сполук.
Технічних альтернатив немає.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Вул. Ржевська 9а, с. Холоднянське Смілянського р-ну Черкаської
області.
Тереторіальних альтернатив немає.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний
вклад
в розвиток регіону, забезпечення
робочих місць.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва)
Загальна кількість резервуарі – 22 шт;
в т. ч. – резервуарів запасу води - 2 шт (по 75 м3 кожен);
Технологічних резервуарів – 20 шт;
в т. ч. – апаратних резервуарів – 6 шт (по 60 м3 кожен);
резервуарів аварійного звільнення – 2 шт (по 60 м3 кожен);
- складських резервуарів – 12 шт по 60 м3 кожен).
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються
згідно діючого законодавства України. Згідно ДСП 173-96 санітарнозахисна зона становить 300 м. Оскільки на складі зберігаються добрива
декількох типів, то санітарно-захисна зона встановлюється по
переважаючому типу.
Обмежень що до технічних та тереторіальних альтернатив немає.
. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
 дотримання розмірів СЗЗ;
 дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від
стаціонарних джерел;
 облаштування майданчика в місцях найбільшого забруднення
залізобетонними плитами;
 організація відведення дощових та талих вод;
 компонування
комплексу
технологічного
обладнання
з
урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

Враховуючи те, що сезонний склад рідких туків це вже існуючий
об’єкт тереторіальна альтернатива не розглядалася.
Необхідність еколого-інженерної підготовки і захисту території за
технічними альтернативами не доцільна, так як склад вже існує.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Джерелами виділення забруднюючих речовин в атмосферне
повітря є: ємності, газозварювалий різак та автотранспорт. В результаті
діяльності від стаціонарних джерел в атмосферне повітря виділяються
такі забруднюючі речовини, як аміак, заліза оксид, манган та його
сполуки, азоту діоксид, оксид вуглцю. На грунти та гідросферу, флору та
фауну вплив не передбачається.
Рослинний та тваринний світ – незначний вплив (шум, вібрація,
викиди шкідливих речовин).
Водне середовище – вплив не передбачається.
Ґрунт у межах майданчика складу рідких туків зазнає впливу від
техніки, що використовується для будівельно-монтажних і транспортних
робіт.
Клімат і мікроклімат – вплив не передбачається.
Джерел можливого впливу на довкілля, щодо технічної
альтернативи нема.
Джерел можливого впливу на довкілля, щодо тереторіальної
альтернативи немає.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність належить до другої категорії видів планової
діяльності згідно пункту 6 частини 2 статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля ( в тому числі наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає влюченню 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-VІІІ від 23 травня 2017
року. У звіт з ОВД включені дослідження з контролю вміту діоксид
азоту, діоксид сірки, аміаку, оксиду вуглицю, пилу в атмосферному
повітрі на межі санітарної захисної зони.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в
ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже,підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля;
 проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
 надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого
попереднім абзацом;
 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті повноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде - висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено

допустимість провадження такої планованої діяльності (ст. 11 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля») Документ дозвільного
характеру органу державної влади про провадження планованої
діяльності
.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства
екології
та
природних
ресурсів
України
.Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035
тел: (044) 2063122 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
( найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа)

