___________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 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 оцінки впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Рось "
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові
________________________________ код ЄДРПОУ 30929025___________________________________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір
провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 20751, Черкаська обл., Смілянський р-н, с.Ташлик, вул. Б.Хмельницького, 103
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
2. Планована діяльність, її характеристики , технічні альтернативи.
Планована діяльність , її характеристики.
Згідно з технологічним завданням на майданчику передбачається будівництво будівель по вирощуванню
курчат-бройлерів з річною кількістю 780 тис. голів.
Проектом передбачається будівництво основних будівель:
-2 пташника для вирощування курчат-бройлерів місткістю 9,0 тис. голів;
-2 пташника для вирощування курчат-бройлерів місткістю 8,5 тис. голів;
-12 пташників для вирощування курчат-бройлерів місткістю 8,0 тис. голів;
-санпропускника на 25 осіб;
-ветпункт а також будівництво
допоміжних споруд:
-резервуарів для води;
-насосної станції пожежогасіння;
-трансформаторної;
-опалювальних дезбар'єрів;
-рідинозбірників;
- очисних споруд.
Технічна альтернатива 1.
Не розглядалась, предпроектні технічні рішення є оптимальним варіантом для вирішення потреб
підприємства щодо реалізації готової продукції.

З.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 1.
Адмінмежі Макіївської сільської ради Смілянського району Черкаської
області. Місце провадження планованої діяльності: територіальна
альтернатива 2.
Не розглядалась, територіальна альтернатива 1 є оптимальним, варіантом для вирішення
потреб підприємства щодо реалізації готової продукції. Ділянка існуюча.
3. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність передбачає реалізацію загальнодержавної програми по розвитку об'єктів
сільськогосподарського призначення, насичення ринку м 'ясною продукцією, додаткове надходження
коштів в місцевий бюджет, нові додаткові робочі місця
4. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
потужність виробництва-780 тис. голів;
земельних - на території існуючого підприємства;
сировинних - не передбачено проектом;
енергетичних - електроенергія, природний газ;
водних- діюча свердловина згідно паспорту дебіт 4 м3 /год;
трудових- 26 чол;
транспортне забезпечення - вантажний та спецавтотранспорт згідно з виробничими потребами-12
авто.
5. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної
альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих концентрацій (ГДК)
забруднюючих речовин на межі СЗЗ, рівні граничнодопустимих викидів (ГДВ) від технологічного
обладнання, фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
- по забрудненню водного середовища - значення ГДК забруднюючих речовин у поверхневій воді
водного об'єкта, фоновий вміст забруднюючих речовин у поверхневій воді водного об'єкта;
- по забрудненню ґрунту - відсутність прямого інтенсивного впливу;
- санітарно-епідеміологічні - нормативи шумового впливу на людину;
щодо територіальної альтернативи 1
- розмір санітарно-захисної зони виробництва -300 м;
- нормативні розриви між: будинками та спорудами, межі діючого підприємства;
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
6. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- будівництво інженерних мереж:.
- інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику під будівництво;
- організація відведення дощових і талих вод;
щодо територіальної альтернативи 2 не
розглядається.
7. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо
технічної альтернативи 1
атмосферне повітря, джерела впливу:

- технологічне обладнання-збільшені обсяги виробництва, автотранспорт, будівельна техніка;
можливий вплив — забруднення атмосферного повітря;
водне середовище, джерела впливу:
- збільшені обсяги водокористування;
- збільшені обсяги водовідведення;
грунти, джерела впливу:
- несправна будівельна техніка, можливий вплив — забруднення нафтопродуктами;
- обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними, можливий вплив - забруднення ґрунту;
соціальне середовище, джерела впливу:
- технологічне обладнання, автотранспорт, будівельна техніка, можливий вплив — перевищення
гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць,
перевищення санітарних норм допустимого шуму на території житлової забудови;
рослинний і тваринний світ, джерела впливу:
- зелені насадження, можливий вплив — знесення зелених насаджень, які потрапляють у зону
будівництва;
клімат і мікроклімат, джерела впливу відсутні; навколишнє техногенне середовище,
джерела впливу відсутні;
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище, джерела впливу:
- недотримання розміру санітарно-захисної зони виробництв, можливий вплив — перевищення
гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць,
перевищення санітарних норм допустимого шуму на території житлової забудови.
до територіальної альтернативи 2
не розглядається.
8. 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")
Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об 'єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме п. 14 частини 3 статті 3 Закону України
"Про оцінку впливу на довкілля ": розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов
провадження планової діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планової
діяльності, зазначеної у абзаці 10 пункту 5 частини 3 статті 3 «верфі».
9. 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)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
10. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля
- проведення інженерно-геологічних та геодезичних вишукувань;
- надання запитів в Черкаський обласний центр з гідрометеорології на інформацію про багаторічні
кліматичні характеристики у місці здійснення планової діяльності, про кількість опадів у холодний та
теплий періоди по роках за останні три роки, а також: на інформацію про величини фонових
концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі.
11. 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, 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 мотивованого висновку з оцінки 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
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 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 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.
12. 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 уповноваженого
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 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 і 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.
13. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
14.
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
Міністерство екології та природних ресурсів України

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа)
04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 123; тел. (044) 494-25-33, 499-84-55
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

