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
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ»
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
код згідно з ЄДРПОУ 42332700
(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
мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
50054, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Привітна, буд. 56
тел.: (068) 855-60-30
(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
Мета планованої діяльності: Реконструкція існуючого комплексу будівель та
споруд під притулок для утримання безпритульних тварин за адресою:
вул. Привітна, буд. 56, Довгинцівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська
область, 50054.
Технічна альтернатива 1
На території об’єкта , загальною площею 1,8950 га, передбачено розташування:
адміністративного корпуса, ветеринарного корпуса, накритого огородженого
майданчику, санпропускнику, утилізатора відходів, септиків господарсько-побутових
стоків об’ємом 30 м3 кожен (2 од.), гаражних боксів та трансформаторної підстанції.
Технічна альтернатива 2
Розглядається встановлення твердопаливних котлів замість електричних котлів
для опалення адміністративного корпуса та ветеринарного корпуса.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Дана технологічна альтернатива дозволить зменшити витрати на опалення, але
збільшить навантаження на екологічну складову шляхом зростання обсягів викидів
забруднюючих в атмосферне повітря та утворення додаткових видів виробничих
відходів.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: Територіальна альтернатива 1
Реконструкція існуючих будівель та споруд передбачається на ділянці з
кадастровим номером 1211000000:03:419:003, що знаходиться у комунальній власності
територіальної громади міста Кривого Рога.
Місце провадження планованої діяльності: Територіальна альтернатива 2
Не розглядається у зв’язку з тим, що територія планованої діяльності
відповідає цільовому призначенню та визначена матеріалами містобудівної
документації.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивним аспектом реалізації планованої діяльності є надання послуг з
ветеринарного обслуговування (лікування, вакцинація від сказу, стерилізація),
годування та тимчасової перетримки безпритульних собак у вольєрах перед випуском
на місце попереднього перебування або передачею господарям, утилізація відходів
(біологічних, тваринницьких та медичних відходів), створення додаткових робочих
місць, збільшення надходжень до місцевого та державного бюджетів, а також розвиток
інфраструктури міста.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
На ділянці загальною площею 1,8950 га передбачається розташування
притулку для утримання безпритульних тварин. Максимальна кількість одночасного
утримання собак складає 500 тварин, максимальна кількість утримання за рік 3000 тварин. Режим роботи - щорічний, цілодобовий. Кількість робочого персоналу 44 працівники.
Виробнича діяльність об’єкта складається з наступних етапів: приймання
звернень громадян на вилов безпритульних собак, вилов тварин, огляд фельдшера або
лікаря, розміщення у вольєрах, складання списку для стерилізації на підставі оглядів та
спостережень, ветеринарне обслуговування, адопція тварин та випуск їх на місце
попереднього перебування. Доставка безпритульних собак до притулку передбачається
спеціалізованим автотранспортом. Крім того, в утилізаторі передбачена можливість
утилізація відходів: біологічних (до 12 000 кг/рік), тваринницьких (до 1 000 кг/рік) та
медичних (до 7 200 кг/рік). Біологічні відходи, що утворюються під час діяльності
об’єкта і до моменту утилізації, передбачається зберігати у морозильних скринях (2 од.)
в режимі глибокого заморожування.
Водопостачання об’єкта (8,28 м3/добу) передбачено від існуючого водопроводу
Д 200 мм згідно технічних умов. Відведення господарсько-побутових стоків
(8,28 м3/добу) передбачено до септиків з подальшим вивезенням асенізаційними
машинами на зливні стації міських очисних споруд у відповідності з укладеним
договором.
Теплопостачання об’єкта передбачається від електричних котлів (2 од.). Гаряче
водопостачання - від електричних бойлерів (5 од.).
Електропостачання об’єкта здійснюється від лінії 6 кВ «ТП-109-КТП-998
з відгалуженням на ТП-970». Максимальне навантаження - 300 кВт.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - дотримання значень
граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів та значень допустимих еквівалентних рівнів шуму;
- по санітарним нормам - дотримання розміру санітарно-захисної зони об’єкта;

- по впливу на водне середовище - дотримання правил експлуатації систем
виробничої та господарсько-побутової каналізації;
- по впливу на техногенне середовище - дотримання охоронних зон інженерних
комунікацій.
- по впливу тваринний світ - дотримання вимог «Положення з вилову,
проведення процедур та випуску безпритульних тварин КП «ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ
З ТВАРИНАМИ» КМР.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання містобудівних умов та обмежень;
- дотримання правил протипожежної безпеки;
- дотримання розміру санітарно-захисної зони об’єкта;
- дотримання правил безпеки дорожнього руху по території об’єкта;
- дотримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта.
Щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічно п. 3.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території
за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Заходи з інженерної підготовки території передбачаються з урахуванням
інженерно-будівельної оцінки території, забезпечення захисту від несприятливих
природних та антропогенних явищ і прогнозу зміни інженерно-геологічних та
гідрологічних умов при різних видах техногенного навантаження.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно
чинного законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих
рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів,
поводження з відходами, містобудівною, інженерно-транспортною та виробничою
структурою, яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею.
Щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічно п. 3.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Впливи планованої діяльності при експлуатації об’єкту на:
- кліматичні умови - вплив опосередкований;
- атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин під час використання
дезінфікуючих розчинів, під час експлуатації утилізатора, під час виконання ремонтних
робіт (зварювальних, металообробних, фарбувальних) та під час маневрування
автотранспорту по території об’єкта. Приземні концентрації забруднюючих речовин в
атмосфері та рівень шумового навантаження відповідатимуть вимогам діючих
санітарних та природоохоронних норм;
- геологічне середовище - вплив відсутній;
- на ґрунти - вплив мінімальний за умов своєчасної утилізації та вивезення з
території об’єкта виробничих та побутових відходів і підтримання у справному
технічному стані автотранспорту підприємства для запобігання забрудненню ґрунтів
паливо-мастильними матеріалами;
- водне середовище - використання води на виробничі та господарсько-побутові
потреби. Відведення стоків від об’єкта передбачено до септиків з подальшим
вивезенням асенізаційними машинами на зливні стації міських очисних споруд.
Скидання стічних вод у відкриті водойми відсутнє;

- соціальне середовище - позитивний вплив шляхом створення додаткових
робочих місць;
- техногенне середовище - вплив відсутній (пам’ятки архітектури, історії,
культури, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу
об’єкта планованої діяльності відсутні).
- рослинний та тваринний світ - позитивний вплив, який полягає у наданні
ветеринарного обслуговування, годування та тимчасової перетримки безпритульних
собак у вольєрах перед випуском на місце попереднього перебування або передачею
господарям;
- природно-заповідний фонд: об’єкти природно-заповідного фонду України в
межах впливу об’єкта планованої діяльності відсутні.
- утворення відходів - в результаті здійснення планованої діяльності
передбачається утилізація відходів.
Впливи планованої діяльності при виконанні підготовчих та будівельних
робіт на:
- атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин при роботі ДВЗ
автотранспорту та будівельної техніки, при механічній обробці металів, при
зварювальних та фарбувальних роботах. Шумовий вплив здійснюється при роботі ДВЗ
автотранспорту та будівельної техніки та при механічній обробці металів;
- утворення відходів - утворення будівельних та побутових відходів з
подальшим розміщенням в місцях видалення відходів або передачею на утилізацію
спеціалізованим організаціям.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території
здійснення планової діяльності - територія Довгинцівського району м. Кривий Ріг,
Дніпропетровської області.
Щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічно п. 3.
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»)
Згідно ст. 3 частини 2 п. 8 абзацу 1 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», об’єкт планованої діяльності належить до першої категорії видів діяльності
і підлягає оцінці 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)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
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 оцінки впливу на довкілля у відповідності із 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 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:
Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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:
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035.
Відділ оцінки впливу на довкілля:
Тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-31-40.
Е-mail: OVD @menr.gov.ua, gladun@menr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

