Додаток 2
до Інформаційної довідки про Порядок
передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля
______________________________________ ______________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному
Унікальний реєстраційний номер справи
Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
про оцінку впливу на довкілля планованої
(автоматично генерується програмними
діяльності
засобами ведення Реєстру, не зазначається
(автоматично генерується програмними
суб’єктом господарювання)
засобами ведення Реєстру, для паперової
версії зазначається суб’єктом
господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрея-Агро", код 36771943
повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли
виданий) фізичної особи – підприємця

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Панфілова, 94 А, тел. 0472520477
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 мінеральних добрив під виробничо-складський комплекс добрив.
На території комплексу вироблятимуть рідке органо-мінеральне добриво КАС Актив та
гранульовані органо-мінеральні добрива з готової сировини (закуплених органічних і
мінеральних добрив) шляхом змішування готових компонентів. Передбачається
встановити в виробничій (відремонтованій колишній складській) будівлі виробниче
обладнання: готову закуплену лінію грануляції сипких компонентів та лінію змішування
рідких туків (водного розчину карбамідно-амонійної суміші).
Технічної альтернативи пропонованій діяльності в рамках можливих інвестицій не існує.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
вул. Привокзальна, 36, с. Добре, Баштанський район, Миколаївська область
територіальна альтернатива 1

Альтернатива реалізації мети проекту не розглядається в зв'язку з відсутністю в
населеному пункті інших придатних за площею незадіяних земельних ділянок
несільськогосподарського призначення. Інші ж населені пункти району не мають
необхідних для діяльності залізничної інфраструктури. На території орендованої ділянки
вже існує придбаний підприємством підходящий (з готовою залізничною гілкою)
майновий комплекс, що не потребує значної перебудови а, отже, така реконструкція не
спричинить істотного впливу на довкілля
територіальна альтернатива 2

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Інвестиції в економіку села, створення робочих місць, забезпечення потреб місцевого
агропромислового комплексу в вітчизняних тукосумішах
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
Площа території становить 4.2 га, виробничо-складської будівлі - 3600 кв. м; потужність
виробництва становитиме 5 тис. т продукції на місяць. Максимальна одноразова кількість
добрив, що зберігатимуться в складському господарстві: КАС - 3000 т, нітрат амонію –
198 т, інші гранульовані добрива – 5000 т.
потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Дотримання меж території підприємства, санітарно-захисної зони до межі житлової
забудови щодо акустично-вібраційного впливу та приземної концентрації забруднюючих
речовин, нормативне навантаження на інженерні мережі (електропостачання та водогін) в
рамках наданих ТУ, містобудівні умови та обмеження, цілковита відповідність фактичної
діяльності проектній документації (відсутність скидів, небезпечних відходів, забруднення
ґрунтів, фізичних випромінювань, повний рециклінг побічних продуктів виробничого
процесу тощо)
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Планування території з метою організації керованого стоку атмосферних опадів,
улаштування твердого покриття майданчиків зберігання та ділянок руху автотранспорту,
забезпечення достатньої висоти бордюрів зелених зон для унеможливлення потрапляння
на них використовуваних у технологічному процесі речовин, озеленення ділянки по
периметру густокроновими деревами з метою мінімізації впливу вітру на об'єкті, шумо- та
віброізоляція приміщень
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
- ґрунти - тимчасове локальне порушення в ході будівельних робіт, короткострокова
вібрація (у межах ділянки) від роботи техніки;
- повітря - забруднення викидами та шумовий вплив від будівельних робіт (робота
техніки, зварювання, фарбування) і господарської діяльності (транспорту, енергетичного
устаткування);
- кліматичні фактори - викид парникових газів під час реконструкції (техніка з двигунами
внутрішнього згоряння) й виробництва (транспорту, енергетичного устаткування);
- соціально-економічні умови - інвестиції в економіку села, створення робочих місць.
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
Друга категорія, п. 7 ч. 3
зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
Відсутня
в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Розрахунки на основі технологічного розділу проектної документації, а також
прогностична оцінка (у разі браку інформації, за об’єктами-аналогами) кількісних і
якісних показників усіх можливих впливів на довкілля (відповідно до п. 8); докладна
розробка заходів протидії потенційно негативних впливів
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 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 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 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 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
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 обласної державної
адміністрації; 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16; e-mail:ecolog@mk.gov.ua,
ecolog@mksat.net; тел. 0512460427; начальник Олександр Михайлович Каражей
найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа

