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

Код ЄДРПОУ - 32638227
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: 09138, Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка,
вул. Олексія Цмокна, 1-Б; контактна особа – Андрій Володимирович, тел.: (067) 940-97-14.
(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 зміна цільового призначення 5 земельних ділянок та бійня
продуктивністю понад 10 тонн на добу, для об’єкту ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»,
що знаходиться за адресою Київська область, Білоцерківський район, с.Мала Антонівка, вул. Олексія
Цмокна, 1 –Б.
Технічна альтернатива 1.
Зміна цільового призначення 5 земельних ділянок (категорія сільськогосподарського
призначення, вид: інше, код 01.13 землі іншого призначення не сільськогосподарські угіддя, для
обслуговування будівель і дворів): земельна ділянка площею 0,1375 га кадастровий номер
3220483100:03:003:0067,
земельна
ділянка
площею
0,1375
га
кадастровий
номер
3220483100:03:003:0067,
земельна
ділянка
площею
1,4033
га
кадастровий
номер
3220483100:03:003:0068,
земельна
ділянка
площею
0,2495
га
кадастровий
номер
3220483100:03:003:0069,
земельна
ділянка
площею
0,4491
га
кадастровий
номер
3220483100:03:003:0036,
земельна
ділянка
площею
2,0240
га
кадастровий
номер
3220483100:03:003:0058. Підприємство планує зміну цільового призначення всіх земельних ділянок
на землі промисловості.
Підприємство планує встановити два утилізатора туш тварин: устаткування для перероблення
органічних відходів тваринництва та птахівництва «Органік» та установку для термічного знищення
відходів УТ 500 ДТ (утилізатор термічний).
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою є встановлення установки для термічного знищення відходів УТ
750 ДТ (утилізатор термічний).
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
В адміністративному відношенні всі земельні ділянки знаходиться за адресою Київська
область, Білоцерківський район, с.Мала Антонівка, вул. Олексія Цмокна, 1 –Б.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Зміна цільового використання зазначених земельних ділянок та бійня продуктивністю понад
10 тонн на добу, для об’єкту ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» дасть змогу створити нові
робочі місця, сприятиме надходженню коштів до державного та місцевого бюджетів, що поліпшить
соціально-економічну ситуацію в регіоні, дасть тривалий, та більш виражений позитивний соціальноекономічний вплив на розвиток регіону.
Втрати сільськогосподарського виробництва зумовлені вилученням сільськогосподарських
угідь будуть відшкодовані відповідно до вимог чинного законодавства та використані для
фінансування робіт з покращення стану земель.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Земельні діляноки (категорія сільськогосподарського призначення, вид: інше, код 01.13 землі
іншого призначення не сільськогосподарські угіддя, для обслуговування будівель і дворів): земельна
ділянка площею 0,1375 га кадастровий номер 3220483100:03:003:0067, земельна ділянка площею
0,1375 га кадастровий номер 3220483100:03:003:0067, земельна ділянка площею 1,4033 га
кадастровий номер 3220483100:03:003:0068, земельна ділянка площею 0,2495 га кадастровий номер
3220483100:03:003:0069,
земельна
ділянка
площею
0,4491
га
кадастровий
номер
3220483100:03:003:0036,
земельна
ділянка
площею
2,0240
га
кадастровий
номер
3220483100:03:003:0058, знаходиться за адресою Київська область, Білоцерківський район, с.Мала
Антонівка, вул. Олексія Цмокна, 1 –Б.
На території ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» є бійня продуктивністю понад 10
тонн на добу. Підприємство планує встановити два утилізатора туш тварин: устаткування для
перероблення органічних відходів тваринництва та птахівництва «Органік» та установку для
термічного знищення відходів УТ 500 ДТ (утилізатор термічний).
Утилізатор призначений для знищення (утилізації) шляхом спалювання відходів
різноманітного походження і складу, в тому числі органічних рослинного і тваринного походження,
біологічних, медичних, харчових, комунально-побутових, ветеринарних і т.п. Разове завантаженням
відходів до 500 кг з максимальною температурою спалювання 1200 0С. Утилізатор працює на
дизельному паливі.
Камера спалювання утилізатора являє собою сталевий каркас, теплоізольований зсередини та
футерований вогнетривким матеріалом (бетоном), стійким до механічного та термічного впливу
(температура застосування – не більше 1700 °С). Зовнішня обшивка виконана з сталевого листа
товщиною 2…8 мм. Двері завантаження відходів знаходяться з фронтальної частини та забезпечують
горизонтальне завантаження відходів. Двері теплоізольовані зсередини та футеровані вогнетривким
бетоном (температура застосування – не більше 1700 °С) та ущільнені теплоізоляційним шнуром.
Двері мають запірний пристрій для герметичного закривання. Відкриття дверей відбувається
автоматично за допомогою підйомного приводу. Камера допалювання являє собою сталевий каркас,
що має ребра жорсткості. Всередині встановлена волокниста ізоляція і футеровка з вогнетривкого
бетону (температура застосування – не більше 1700 °С). Камера допалювання має всередині
спеціальну систему каналів підведення вторинного повітря для повного спалювання димових газів. В
камері передбачений футерований патрубок для відведення продуктів згоряння до футерованого
димового каналу. Керування утилізатором УТ 500 ДТ відбувається за допомогою щита керування.
Щит керування забезпечує функціонування утилізатора УТ 500 ДТ та виконання алгоритму повного
та безпечного спалювання відходів. Виконаний на базі промислових контролерів, які забезпечують
роботу пальників за рахунок контролю робочого часу та робочої температури. На щиті керування
передбачено світлову сигналізацію (кольорові індикатори) режимів роботи пальників та контроль
температури димових газів на вході в систему очистки.
Для попередження утворення шкідливих хімічних речовин (в т.ч. діоксинів, фуранів) в
технологічному процесі передбачено процес допалюваня димових газів, при температурі 1200 °С в
камері опалювання, та затримка димових газів при даній температурі не менше 2 секунд з подальшим

різким охолодженням газів в теплообміннику. Технологія знешкодження відходів тваринного
походження в утилізаторах термічних, що виготовляються за ТУ У 29.2-37378282-001:2011
погоджена та затверджена згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №
05.03.02-04/37923 від 06.06.14р.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства
України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону
земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного
повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України № 309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та ін.), технічними умовами, містобудівними
умовами та обмеженнями:
1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати граничнодопустимі концентрації.
2. Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі
житлової забудови.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань виконані
заходи, що забезпечують захист території від забруднення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
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 середовище: викиди від вентиляційної труби загально обмінної системи вентиляції,
пост доопалки туш, машина термопакування, котельня, загін тимчасового утримання худоби,
відпрацьовані гази від автотранспорту та установка зварювання металу. Прогнозований рівень
забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови в межах
нормативів.
Водне середовище: не впливає.
Ґрунт та геологічне середовище: не впливає.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, об’єкти природно-заповідного
фонду відсутні, в процесі реконструкції знесення зелених насаджень не відбувається. відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи відсутні, передбачається
створення нових робочих місць.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня.

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», п. 3 пп. 2 сільське господарство, лісівництво та
водне господарство: зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо
нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та
третій цієї статті); п. 3 пп. 2 сільське господарство, лісівництво та водне господарство: установки для
промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва; п. 3 пп. 8 харчову
промисловість: бійні продуктивністю понад 10 тонн на добу.
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:
1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3. 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, іншої інформації;
4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12;
5. 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
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 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
Документ дозвільного характеру буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської 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
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА, 01004, м. Київ, вул. Басейна,
1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор Департаменту Киреєва
Вікторія Станіславівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

