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 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 «Сандора»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 22430008
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
57262, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с.Миколаївське
(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.
Реконструкція складу готової продукції з виділенням площі для встановлення лінії з виробництва
чіпсів, реконструкція дільниці виробництва снекової продукції з встановленням другої лінії Clextral
на виробничому комплексі №1 ТОВ «Сандора» с. Миколаївське Вітовського р-ну Миколаївської обл.
Виробництво чіпсів, що проектується, розміщено на площах існуючого складу готової продукції.
Річна виробнича програма по виробництву картопляних чіпсів – 21983975 кг. Для виробництва
чіпсів прийнята технологія виробництва з використанням обладнання фірми «HEAT and
CONTROL».Основні технологічні операції: приймання сировини; вхідний контроль якості
сировини; миття картоплі, відділення каміння, очищення картоплі;сортування; нарізання та
швидке миття, збирання крохмалю; приймання, зберігання та подача олії; жарка; нанесення
приправ; контроль якості готової продукції; фасування та облік готової продукції; зберігання
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готової продукції у складі готової продукції; відвантаження готової продукції. Всі роботи на
виробництві та на складах механізовані.
Для збільшення обсягів виробництва «Hrusteam» сухариків (снеків) передбачається установка
другої лінії Clextral. Продуктивність існуючої лінії Clextral-1000 кг/год готової продукції.
Встановлення нової лінії дозволить збільшити обсяги виробництва до 2000 кг/год. Річна програма
випуску сухариків (снеків) після реконструкції - 16800 т.
Водопостачання ВК №1 ТОВ «Сандора» забезпечується за рахунок підземних вод. Добова
потреба підприємства згідно дозволу на спецводокористування - 2255,4 м3/добу.
Водовідведення стічних вод ВК №1 ТОВ «Сандора» передбачено в існуючу каналізаційну систему
МКП «Миколаївводоканал» згідно діючого договору. Для попереднього очищення стічних вод, з
метою додержання ПДК в стічних водах, планується установка локальних очисних споруд
анаеробного типу продуктивністю 700 м3 / добу.

Технічна альтернатива 1 .
Технічною альтернативою 1 є відмова від планованої діяльності.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
57262, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Миколаївське, ВК №1 ТОВ «Сандора».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Здійснення діяльності планується на території та в межах існуючої земельної ділянки
виробничого комплексу №1 ТОВ «Сандора».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
На період реконструкції та в період експлуатації об’єкта забезпечується створення нових
робочих місць, поповненням місцевого бюджету, що матиме позитивний вплив на соціальне
середовище. Об’єкт не призведе до погіршення умов життєдіяльності місцевого населення, не
буде впливати на стан здоров’я та рівень захворювання населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
ТОВ «Сандора» є провідним виробником соків, нектарів, газових напоїв. Виробничі потужності
компанії включають в себе два виробничих комплекси, які розташовані в с. Миколаївське (ВК №1)
та с. Мішково-Погорілове (ВК №2) Вітовського р-ну Миколаївської обл.
Передбачається реконструкція складу готової продукції з виділенням площі для встановлення
лінії з виробництва чіпсів, реконструкція дільниці виробництва снекової продукції з
встановленням другої лінії Clextral на виробничому комплексі №1 ТОВ «Сандора» в с. Миколаївське
Вітовського р-ну Миколаївської обл.
Річна виробнича програма по виробництву картопляних чіпсів – 21983975 кг.
Для збільшення обсягів виробництва «Hrusteam» сухариків передбачається установка другої лінії
Clextral. Продуктивність існуючої лінії Clextral-1000 кг/год готової продукції. Встановлення нової
лінії дозволить збільшити обсяги виробництва до 2000 кг/год. Річна програма випуску сухариків
після реконструкції - 16800 т.
Водопостачання ТОВ «Сандора» забезпечується за рахунок підземних вод. Добова потреба

3
підприємства згідно дозволу на спецводокориствування - 2255,4 м3/добу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог чинного
законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного
навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, поводження з
відходами, містобудівною, інженерно транспортною та промисловою структурою тощо.
- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих концентрацій (ГДК)
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;нормативи ГДВ;
- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
- по поводженню з відходами –тимчасове розміщення відходів в спеціально відведених місцях,
передача, згідно укладеним договорам, організаціям, які мають відповідну ліцензію;
-дотримання умов Дозволу на спеціальне водокористування.

щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог чинного
законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2:
-

щодо територіальної альтернативи 1:
Обмеження щодо територіальної альтернативи 1 не розглядаються в зв’язку з тим, що
територіальна альтернатива розташована в межах існуючої земельної ділянки ВК№1 ТОВ
«Сандора».

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Реконструкцією передбачається:
встановлення другої виробничої лінії з виробництва снеків (сухариків),
перебудова існуючого складу (влаштування цеху виробництва чіпсів) зі збільшенням виробничої
площі шляхом влаштування прибудови приміщення для приймання картоплі та встановлення лінії
для виробництва картопляних чипсів. На зовнішній території передбачається встановлення
блочно-модульної котельної установки, реконструкція каналізаційної системи для предочистки
стічних вод, благоустрій прилеглої території. Усі системи енергопостачання та інженерні
мережі підключаються до існуючих мереж ВК№1 ТОВ «Сандора».

щодо технічної альтернативи 1
-

щодо технічної альтернативи 2
-

щодо територіальної альтернативи 1
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
клімат, мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату
атмосферне повітря – планована діяльність буде супроводжуватися викидами забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, що не перевищують нормативів ГДВ. Максимальні приземні
концентрації по усім забруднюючим речовинам не перевищують ГДК атмосферного повітря
населених місць на межі СЗЗ. Вплив допустимий.
водне середовище – вплив виявляється в водоспоживанні та водовідведенні. Вплив допустимий.
ґрунти – не очікується
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рослинний та тваринний світ – не очікується
техногенне середовище – вплив незначний. В районі розміщення планованої діяльності відсутні
пам’ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та об’єкти природно-заповідного
фонду.
геологічне середовище – вплив відсутній.

щодо технічної альтернативи 1
-

щодо технічної альтернативи 2
-

щодо територіальної альтернативи 1
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”)
Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, ч.8, ч. 13, ч.14 ст.3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 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 з 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 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
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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.
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 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.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
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що видається:
Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації
(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
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел. 46-04-27, e-mail:ecolog@mk.gov.ua
контактна особа)

