(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 Агрофірма «Хлібороб»,
код згідно ЄДРПОУ 30702633,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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’єкт господарювання
Місце знаходження юридичної особи: 26512, Кіровоградська обл., Голованівський р-н,
с. Наливайка, вул. Варшава, 2, е-maіl: s.lopatinsky@kernel.ua, (05252) 2-15-80
Місце провадження планованої діяльності: 23611, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.
Петрашівка, вул. Садова, 49. Тел.: (05252) 2-15-80
(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 характеристики.
Будівництво комплексу складів для зберігання мінеральних добрив, насіння та засобів
захисту рослин за адресою: вул. Садова, №49 в с. Петрашівка, Тульчинського району,
Вінницької області.
Технічна альтернатива 1.
На об’єкті планується розміщення складських приміщень, в яких будуть зберігатися
таровані мінеральні добрива, засоби захисту рослин та мікродобрива з використанням для
даного підприємства.
Технічна альтернатива 2.
Відмова від використання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Прийняття
даної технічної альтернативи призведе до значних втрат продукції від шкідників та хвороб,
до збільшення економічних втрат та зменшення прямих прибутків та надходжень до
бюджету. В подальшому не розглядається
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність буде розміщена на земельній ділянці площею 3,0978 га, за
адресою : вул. Садова, №49 в с. Петрашівка, Тульчинського району, Вінницької області.
Територія має майже форму многокутника. Ділянка знаходиться на відстані більше
1000 м до найближчих житлових забудов з південно-західної сторони. З східної сторони
ділянка прилягає до польової дороги, а з північної південної та західної сторони межує з
землями сільськогосподарського призначення, вільними від забудов.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2
Розміщення складів на існуючих майданчиках підприємства неможливе через малу їх

місткість, значну віддаленість від місця використання та не можливості дотримання
санітарних норм в зв’язку з збільшенням кількості зберігання. Прийняття даної
територіальної альтернативи, призведе до збільшення втрат продукції, до збільшення
економічних та логістичних витрат, внаслідок цього зменшення зменшення прямих прибутків
та надходжень до бюджету. В подальшому не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність сприятиме: створенню 12 нових робочих місць; збільшення
надходжень у місцевий та державний бюджет.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектна річна потужність зберігання: мінеральні добрива І типу - 2000 т/рік, ІІ
типу – 750 т/рік, ІІІ типу – 84 т/рік, IVтипу – 3570 т/рік;
ЗЗР – 84,056 т/рік; мікродобрива – 25,86 т/р.
Кількість робочих днів на тиждень – 8.
Термін експлуатації 30 років.
Площа ділянки ~3 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Повітряне середовище – значення гранично допустимих концентрацій забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; розмір санітарно-захисної зони;
допустимі рівні шуму.
щодо технічної альтернативи 2
Відсутні через відсутність технічної альтернативи
щодо територіальної альтернативи 1
Містобудівні умови та обмеження.
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Зняття родючого шару ґрунту не передбачається через його відсутність (планована
діяльність передбачається на існуючій базі МТБ);
Передбачається вирівнювання рельєфу з переміщенням ґрунтових мас в межах
відведеної земельної ділянки. Водовідведення організоване поверхневого типу, по лоткам в
систему водоочищення, закритого типу без скиду. Облаштування твердого покриття –
збірні залізобетонні плити, асфальтобетон, щебеневе покриття. Формування захисної
зони (деревинно-кущові насадження) не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2:
Відсутні через відсутність технічної альтернативи
щодо територіальної альтернативи 1:
Організоване водовідведення поверхневого типу, по лоткам в систему водоочищення,
закритого типу без скиду.Облаштування твердого покриття – збірні залізобетонні плити,
асфальтобетон, щебеневе покриття.
щодо територіальної альтернативи 2:
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Джерелами забруднення атмосферного повітря під час експлуатації
передбачаються такі як:
-дихальні клапани від резервуарів (8 од, 200 м3) зберігання КАС;
-димова труба установки КАС (установка для приготування карбамідно-аміачної
селітри);
-бункер приймання сировини КАС;
-дихальний клапан резервуару для зберігання пального;

-фронтальний навантажувач (1 од).
Джерелами забруднення атмосферного повітря під час проведення будівельних робіт
є двигуни внутрішнього згоряння будівельної техніки та автотранспорту, зварювальні
роботи.
Джерелами шуму на проектованій площадці будуть двигуни внутрішнього згоряння
навантажувача та автотранспорту, які не мають обмежень за своїм призначенням.
Джерела
іонізуючих
і
електромагнітних
випромінювань
не
будуть
використовуватися.
щодо технічної альтернативи 2
Відсутні через відсутність технічної альтернативи.
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні технічній
альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи
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”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності, а
саме п. 7 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зберігання хімічних
продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази).
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)
Відсутні
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Звіт з оцінки впливу на довкілля буде включати відомості , визначені п. 2 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, 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 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
документ дозвільного характеру органу державної влади про провадження планової
діяльності, тобто, дозвіл на будівництво
(Вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом архітектурно-будівельного контролю Вінницької ОДА
(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
Департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 21100, м. Вінниця, вул.
Соборна, 15-а, тел:(0432) 67-08-20, факс: (0432) 67-08-39 e-mail: upr_agro@vin.gov.ua.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

Лісовенко Олена Віталіївна тел: (098) 856-99-30
контактна особа)

