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

Код ЄДРПОУ - 34779207
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: 03027, Київська область, Києво-Святошинський район, село Новосілки,
вулиця Садова, будинок 17, квартира 5; контактний номер телефону – (044)522-65-77; (044)501-27-47
(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.
Планованою діяльністю є зберігання, фасування, пакування та маркування пестицидів
(гербіциди, фунгіциди, інсектициди) на території господарсько – складського комплексу
«Родниківка» в Черкаській області, Уманського району, села Родниківка, вул. Гагаріна, 2б та 2-б/2.
Технічна альтернатива 1.
Передбачається створення на базі господарсько – складського комплексу «Родниківка» місця
зберігання, фасування, пакування та маркування пестицидів (гербіциди, фунгіциди, інсектициди).
Максимальний обсяг одночасного зберігання пестицидів становить 140 т в рік.
Готова сировина (пестициди: гербіциди, фунгіциди, інсектициди) надходить в транспортній
тарі та фасується (без змішування та хімічних перетворень) у споживчу тару.
Фасування порошкоподібної та гранульованої препаративних форм сировини здійснюється за
допомогою пакувального автомату OMAG C3V/2.
Фасування рідкої препаративної форми сировини здійснюється за допомогою: пакувальних
автоматів OMAG C3V/2 та ГАММА-А13-МІНІ; ліній розливу АФ2 (2 х 10 – 2 х 250) та АРОК2 (2 х
10 – 1 х 250); дозатора ДОП 5000.
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою є типове обладнання, яке використовується для фасування
пестицидів, а саме – моноблок OMAS GDL-250, фасувально-пакувальна машина УФП-25А-Д,
горизонтальний пакувальний автомат Volpack SL-140-L2.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Господарсько – складський комплекс «Родниківка» розташований в Черкаській області,
Уманського району, села Родниківка в межах земельних ділянках загальною площею 1,8811 га
(земельна ділянка площею 1,5188 га, кадастровий номер: 7124386700:03:000:0131, що розташована за
адресою Черкаська область, Уманський район, с. Родниківка, вул. Гагаріна, 2-б та земельна ділянка
площею 0,3623 га, кадастровий номер: 7124386700:03:000:0132, що розташована за адресою
Черкаська область, Уманський район, с. Родниківка, вул. Гагаріна, 2-б/2). Ділянки передані ТОВ
«БАДВАСИ» в постійне користування згідно договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Ділянки знаходиться за межами села Родниківка та обмежені землями загального користування
Родниківської сільської ради. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані понад 1000 м у
південному напрямку.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Оскільки господарсько – складський комплекс «Родниківка» існуючий, інша територіальна
альтернатива не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створені нових
робочих місць для населення, збільшенні надходжень податків у місцевий та державний бюджети.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Приміщення для зберігання, фасування, пакування та маркування пестицидів (гербіциди,
фунгіциди, інсектициди) закритого типу та побудовані із матеріалу: стіни - цегла; підлога та стеля –
бетон, дах – профнастил. Розміри приміщень:
Показник
Довжина, м
Ширина, м
Висота, м
Місткість, т

№1
55,0
13,0
5,5
40

№2
61,0
12,8
5,5
40

№3
34,0
12,5
5,5
30

№4
19,0
12,1
5,5
20

№5
18,0
12,8
5,5
10

Пестициди зберігаються на піддонах на підлозі приміщень.
Для фасування використовують готову сировину (пестициди: гербіциди, фунгіциди,
інсектициди), що надходить в транспортній тарі та фасується (без змішування та хімічних
перетворень) у споживчу тару за допомогою фасувального обладнання. Під час фасування
обов’язково і безперервно повинна працювати вентиляція. Перед початком фасування готову
сировину обов’язково перемішують/збовтують.
Маркування споживчої тари наноситься:
- на етикетку, яка автоматично наклеюється на банки та вручну на флакони і каністри;
- безпосередньо на пакувальну плівку (пакети).
Пакування споживчої тари у транспортну тару відбувається ручним способом. Маркування
транспортної тари наноситься на етикетку, яку вручну наклеюють на кожну одиницю.
Теплопостачання здійснюється від трьох твердопаливних котлів.
Постачання електричної енергії здійснюється відповідно до договору з ПАТ
"ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО".
Водопостачання забезпечується від існуючої артезіанської свердловини. Забір та використання
підземної води становить 3,212 м3/добу. Відведення господарсько-побутових стічних вод
здійснюється в три герметичні бетонні ємності 12 м3 кожна з подальшим відкачуванням та
вивезенням згідно до укладеного договору.
Відходи, що утворюються, збираються і тимчасово складуються у спеціально відведених місцях
з подальшим вивезенням згідно до укладених договорів.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 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 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та інші), і є наступними:
1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати граничнодопустимі концентрації.
2. Акустичне навантаження не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі
житлової забудови.
3. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі діяльності, повинні передаватися іншим
організаціям (згідно попередньо укладених договорів), для подальшого збереження,
оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання вимог щодо організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних

санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96).
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 були
виконані заходи, що забезпечують захист території від забруднення:
1. Під’їзди, площадки та майданчики, які вільні від забудови та зелених насаджень, покриті
асфальтобетонним покриттям.
2. Забезпечення збору забруднених дощових та талих вод, очищення та відведення їх в
існуючу мережу дощової каналізації.
3. Благоустрій і озеленення території.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання вимог щодо організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96).
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: вплив не передбачається.
Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин при зберіганні, фасуванні та пакуванні
пестицидів (гербіциди, фунгіциди, інсектициди), від котлів та при маневруванні автомобільного
транспорту. Прогнозований рівень забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної
зони та житлової забудови в межах нормативів.
Водне середовище: планована діяльність на поверхневі та підземні води не вплине.
Водопостачання здійснюється з існуючої власної свердловини; скид стічних вод відбувається в три
герметичні бетонні ємності 12 м3 кожна з подальшим відкачуванням та вивезенням згідно до
укладеного договору.
Геологічне середовище: вплив не передбачається. Додаткове розширення території не
вимагається.
Ґрунт: вплив не передбачається. Зберігання, фасування, пакування та маркування пестицидів
здійснюється у закритих приміщеннях на бетонній підлозі, у відповідності із санітарними нормами та
технікою безпеки.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив не передбачається. Рослини та тварини,
що знаходяться під охороною на прилеглих територіях та в межах здійснення діяльності, відсутні.
Території ПЗФ у межах здійснення діяльності відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи не передбачаються.
Очікується створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків у місцевий та
державний бюджети.
Шум: вплив не передбачається. Розповсюдження шуму знаходитиметься в межах земельної
ділянки і встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.
Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається. В районі планованої діяльності
об’єкти техногенного середовища, пам’ятки історії та монументального мистецтва відсутні.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючого господарсько – складського
комплексу «Родниківка».
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
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 першої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 2 пп. 6 хімічне виробництво, в тому числі
виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне
виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту
рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів,
лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання
наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік; п. 3 пп. 7. хімічна промисловість: 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)
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» №
2059-VIII від 23.05.2017.
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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що
припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля.
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
Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки
та контролю. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, контактна
особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

