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 «ЕЛІТА»,
код ЄДРПОУ 13730964
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
ТОВ «Еліта», юридична адреса: 09133, Київська обл., Білоцерківський район,
смт.Терезине, вул. Першотравнева, буд.2, контактний номер телефону (0456) 33-14-30.
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємства
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція існуючого тваринницького комплексу по вирощуванню свиней у
загальній кількості 600 голів свиноматок, 5 кнурів та 3000 голів поросят вагою від 7 до 30 кг.
Технічна альтернатива 1. Реконструкція полягає в знесенні одного приміщення для
утримання свиноматок, яке є морально- та технічно застарілим, та будівництва на його місці
сучасного приміщення ферми із застосуванням енергозберігаючих технологій на 600 голів
основних свиноматок одночасного утримання, яке в зимовий період не передбачатиме ніякого
додаткового обігріву.
Технічна альтернатива 2. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з
економічної, так і з технічної точок зору, що використовується в країнах Євросоюзу і
відповідає всім європейським стандартам при незначному негативному впливі на навколишнє
природне середовище.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Реконструкція тваринницького комплексу по вирощуванню свиней передбачається на
території Терезинської селищної ради Білоцерківського району Київської області на ділянці
площею 5,4274 га (кадастровий номер земельної ділянки 3220455500:00:009:0021) за адресою:
Київська область, Білоцерківський р-н, смт. Терезине, вул. Терезинське шосе, 1.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Не
розглядається у зв’язку з проведенням робіт в межах наданої земельної ділянки та вже
діючого тваринницького комплексу по вирощуванню свиней. Об’ємно-планувальні рішення
розміщення об’єкту прийняті з врахуванням, забезпечення технології, ділянки будівництва з її
оптимальним використанням, виходячи з її розмірів і конфігурації, санітарних відстаней до
житлових зон, організації чіткого функціонального зонування та зручних транспортних
зв’язків, забезпечення нормативних вимог по організації шляхів евакуації у випадку
виникнення пожежі, забезпечення архітектурно-просторової виразності комплексу.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.Не
розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Реалізація проекту дасть можливість:
- забезпечити робочими місцями місцеве працездатне населення;
- покращити економічну ситуацію регіону сплатою податків в місцевий бюджет;
- зменшити витрати підприємства на обігрів приміщень в зимових період;
- зменшити екологічне навантаження на довкілля в районі розміщення об’єкта за рахунок
впровадження нових сучасних європейських технологій вирощування свиней;
- забезпечити потреби населення в продукції сільськогосподарського виробництва.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Планована потужність комплексу після реконструкції складатиме (голів одночасного
утримання):
- 600 голів основних свиноматок;
- 5 голів кнурів;
- 1500 голів поросят віком до 28 днів та вагою до 7 кг;
- 2500 голів поросят віком від 28 до 70 днів та вагою від 7 до 25 кг;
Тваринницький комплекс після реконструкції включатиме в себе наступні будівлі і
споруди:
- будівля для дорощування свиней, яка складається з трьох паралельно розташованих
будівель об'єднаних по центру коридором-галереєю, де у вільному утриманні може
знаходиться 4000 поросят та 5 кнурів;
- будівля для утримання 600 голів основних свиноматок поросят;
- два резервуари для води;
- ангар для с/г техніки;
- дизбар’єр закритого типу;
- два дизбар’єри відкритого типу;
- завантажувальна рампа;
- виставковий павільйон;
- насосна, контора, склад.
- силоси для зберігання кормів;
- адміністративно-побутове приміщення;
- насосна для рідкого гною;
- гноєсховище типу «Лагуна»;
- топкова на твердому паливі;
- контрольно-пропускний пункт.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі населених пунктів;
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на межі санітарно-захисної зони та
найближчої житлової забудови;
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового
зберігання відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих
санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам
відповідно укладених договорів;
- дотримання розміру нормативної санітарно-захисної зони та протипожежнихрозривів між
будівлями та спорудами.
щодо технічних альтернатив 1, 2–Не розглядаються.
щодо територіальних альтернатив 1, 2–Не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
В підготовчий період виконуватимуться роботи зі зняття ґрунтово-рослинного шару,
який в подальшому буде використаний для планування та благоустрою території.
щодо технічної альтернативи 2 - не розглядається.
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть
бути: вплив на повітряне середовище, шумове навантаження, водне середовище, ґрунти та
утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 1,2 -не розглядається
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
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 підприємства належить до другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
у відповідності до підпункту 4 пункту 2 частини 3 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
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря,
ґрунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне середовище, а
також шумовий вплив під час будівництва та експлуатації об’єкту планованої діяльності.
Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення
екологічного благополуччя.
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 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 вебсайті 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 діяльностів 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
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»),
що видається
Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції 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
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
(найменування уповноваженого органу,
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net,
поштова адреса, електронна адреса,
тел.: (044) 279-01-58,факс: (044) 234-96-15, Киреєва Вікторія Станіславівна
(номер телефону та контактна особа)

