____________________________________
(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
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 25564175
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: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське,
вул. Привокзальна, 2. Контактний номер телефону - (04567) 2-81-9200
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво свинокомплексу № 11, що
знаходиться за межами населеного пункту Гостролуцької селищної ради Баришівського району
Київської області. Продуктивність 50 тис. голів за рік з живою вагою 5,5 тис. тонн у рік. За
основу технології вирощування й відгодівлі у свинокомплексі прийнята технологія датської
фірми «Vissing Agro». Ця технологія є найбільш ефективною у світі. Передбачається
впровадження передових вітчизняних і світових досягнень, ефективних рішень технологічного,
санітарно-технологічного і організаційного характеру. Реалізація даного проекту продовжить
розвиток підприємства СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що сприяє розвитку сільського
господарства країни та збільшенню робочих місць.
Технічна альтернатива 1.
При проектуванні свинокомплексу №11 використовується датська технологія
вирощування й відгодівлі свиней як найбільш ефективна у світі, що характеризується високим
відтворенням поголів'я свиней, рівномірним протягом року процесом виробництва продукції на
базі концентрації й спеціалізації виробництва, високого рівня механізації виробничих процесів,
автоматизованого керування агрегатами й механізмами й цеховою організацією праці.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, так як СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» планує збільшення
обсягу вирощування свиней у відповідності до плану розвитку підприємства. Відмова від
реалізації будівництва свинокомплексу № 11 призведе до неможливості збільшення обсягів
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

виробництва, збільшення робочих місць, не дозволить збільшити відрахування до бюджетів
всіх рівнів та призведе до неможливості реалізації програми розвитку економіки України.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво свинокомплексу № 11, що
знаходиться за межами населеного пункту Гостролуцької селищної ради
Баришівського району Київської області на земельній ділянці загальною площею
50,0000 га згідно договору оренди землі: земельна ділянка площею 50,0000 га,
кадастровий номер 3220285300:05:044:0056. Земельна ділянка вільна від забудови.
Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства. Житлова
забудова знаходиться на відстані більше 2100 м. Дана земельна ділянка площею
50,000га (рілля) знаходиться за межами населеного пункту в адміністративних межах
Гостролуцької сільської ради Баришівського району Київської області на відстані
2870 м від с.Гостролучя та 2100 м від с. Перемога і межує:
- з заходу – землі приватної власності громадян (рілля);
- зі сходу – землі державної власності (рілля);
- з півночі – землі загального користування лісосмуга польова дорога .
- з півдня - землі приватної власності громадян (рілля).
На ділянці відсутні будівлі, споруди, інженерні мережі та багаторічні зелені
насадження.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. Територіальна альтернатива 1 є найбільш ефективною з точки зору
розташування транспортної інфраструктури та житлової забудови.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація даного проекту продовжить розвиток підприємства СП ТОВ «НИВА
ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що сприяє вирішенню загальнодержавних програм розвитку об’єктів
сільськогосподарського призначення, створенню нових робочих місць, розвитку
інфраструктури району. Будівництво свинокомплексу дозволить вирощувати 50 тис. голів за
рік з живою вагою 5,5 тис. тонн у рік.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектований свинокомплекс № 11 призначений для вирощування й відгодівлі свиней у
кількості 50 тис.голів на рік з живою вагою 5,5 тис. тонн у рік.
Свинокомплекс № 11
розташовується на землях Гостролуцької сільської ради
Баришівського району Київської області.
Свинокомплекс містить у собі за площею забудови:
свинарник для запліднення
- 1 будівля площею 1568,45 м2;
свинарник для запліднення та супоросу
- 1 будівля площею 1456,00 м2;
свинарник для очікування
- 1 будівля площею 1568,45 м2;
свинарник для очікування
- 1 будівля площею 1568,45м2;
свинарник для проведення опоросів
- 1 будівлі площею 1400,17м2 ;
свинарник для проведення опоросів
- 1 будівлі площею 1400,17м2 ;
свинарник для проведення опоросів
- 1 будівлі площею 1121,18м2 ;
свинарник для дорощування
- 1 будівлі площею 1623,36 м2 ;
свинарник для дорощування
- 1 будівлі площею 1623,36 м2 ;
свинарник для дорощування
- 1 будівлі площею 1623,36 м2 ;
свинарник-відгодівельники
- 9 будівель площею 1568,45м2 кожна;
перехідна галерея
- 1 будівлі площею 1211,26 м2 ;
будівля прийому й відвантаження свиней - 1 будівля площею 85,65м2;
систему видалення гною, що складається із самопливної системи
видалення до 2-х приймальних рідино збірників ємністю по 75 м3 з насосами, 8-х
гноєсховищ корисним об’ємом 6534,5 м3 кожне та 2-х карантинних ємностей гною корисний
об’єм яких складає 75 м3 кожне.

В основу організації свинокомплексу покладений принцип постійного відтворення
поголів'я свиней. При цьому застосовують стандартну систему, при якій передбачено
утримання вікових і виробничих груп свиней у стаціонарних приміщеннях (свинарниках),
дотримання вже існуючої науково доведеної датської технології, при якій застосовується
верстатне обладнання для утримання свиней, системи гноєвидалення, кормо роздавання,
водоспоживання, мікроклімат і комплексне управління цими процесами.
Для цього у свинокомплексі запроектовані свинарники для запліднення, супоросу,
опоросу, дорощування й відгодівлі.
Виробництво продукції рівномірне протягом року.
Всі свинарники - окремо розташовані будівлі, об'єднані між собою перехідною галереєю.
Вхід у свинокомплекс здійснюється через санпропускник із пристроєм дезбар’єрів на в'їзді й
виїзді з території.
Усе поголів'я свиней утримується безвигульно, у секціях групових або індивідуальних
станках (див. технологічний процес).
Перегін тварин з одного свинарника в іншій здійснюється перехідною галереєю
невеликими партіями, при цьому застосовуються сучасні високоефективні перегоночні дошки.
Всі бокси у свинарниках і свинарники обладнані дверима, що відкриваються за ходом
руху поголів'я.
Необхідні огородження (h=1м) із хвіртками запроектовані на виході з галереї
свинарників відгодівлі у приміщенні прийому й відвантаження свиней.
Свині з живою вагою 110кг відправляються на реалізацію. Для цього запроектовано
приміщення для прийому й відвантаження свиней з тамбуром і пандус із навісом. Тамбур
обладнаний дезкилимком.
Максимальна партія для перегону свиней вибирається не більшою, ніж може вмістити
огороджена територія в приміщенні відвантаження й прийому свиней.
У свинокомплексі передбачено ветеринарний пункт, до складу якого входять:
лабораторія, мийка, ветаптека, кімната для біопрепаратів, комора дезінфікуючих засобів,
приміщення прибирального інвентарю, склад, приміщення чергового персоналу.
Для збору гною запроектована система гноєвидалення, що складається з двох частин.
Гній по трубах зі свинарників дорощування, опоросу, супоросу й запліднення надходить у
рідинозбірник, і далі в гноєсховище (відповідно позиції за генпланом 15, 15,1, 15.2, 15,3).
Гній зі свинарників відгодівлі відводиться в рідинозбірник, і далі в гноєсховище
(відповідно позиції за генпланом 14, 14,1, 14,2 14,3 ).
Поруч із гноєсховищами запроектовані карантинні ємності (поз. 14.4 і 15,4 за
генпланом).
Для занепалих тварин передбачено контейнер для збору занепалих тварин
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати
гранично-допустимі концентрації.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається, так як не використовується на СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».
щодо територіальної альтернативи 1
Розмір санітарно-захисної зони.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Родючий шар ґрунту на будівельному майданчику зрізується і складається в насип,
частина родючого шару буде використовуватися для подальшого озеленення території
площадки.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається, так як не використовується на СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».
щодо територіальної альтернативи 1

Родючий шар ґрунту на будівельному майданчику зрізується і складається в насип,
частина родючого шару буде використовуватися для подальшого озеленення території
площадки.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: не впливає.
Повітряне: викиди в атмосферне повітря в межах нормативів.
Водне: не впливає.
Грунт: в межах нормативів.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає.
Навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи відсутні,
передбачається створення нових робочих місць.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається, так як не використовується на СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутні.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
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”)
Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої
категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу
на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», . 3 пп. 2. потужності для
вирощування: свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше).
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
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
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, 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 вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та півня 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 розмішені 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
Документу дозвільного характеру органу державної влади про провадження планової
діяльності,
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Київській області
(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації, поштова
адреса: 01004, м.Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (044)279-01-58, електронна адреса:
eko.koda@ukr.net, контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

