ТОВ «Українська елеваторна компанія»
ЄДРПОУ 39184446, 0/001, м.Київ, пл. Спортивна, БЦ «Гулівер», будинок 1-А, 15 поверх

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
ТОВ «Українська елеваторна компанія», код ЄДРПОУ 39184446
(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’єкта господарювання
ТОВ «Українська елеваторна компанія», код ЄДРПОУ 39184446, Юр.адреса: 0/001,
м.Київ, пл. Спортивна, БЦ «Гулівер», будинок 1-А, 15 поверх, e-mail: ldu-serdjukovkasilo@ldc.com, тел. 0672309667
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Об’єктом планової діяльності є реконструкція Сердюківського зернового складу зі
збільшенням обсягу зберігання на 4000т та влаштуванням додаткових технологічних
вузлів прийому та відвантаження за адресою: Черкаська обл., Смілянський район, с.
Сердюківка, вул. Залізнична, 1. Будівництво додаткової приймально-відправної колії
станції Сердюківка регіональної філії «Одеська залізниця».

Технічна альтернатива 1
Запроектована реконструкція Сердюківського зернового складу зі збільшенням

обсягу зберігання на 4000 т та влаштуванням додаткових технологічних вузлів прийому та
відвантаження. Проектна документація передбачає організацію технологічної схеми для
можливості здійснення прийому, зберігання та відвантаження зернових вантажів на території
діючого підприємства. Технологічною схемою також передбачається поєднання нових
об’єктів будівництва з існуючими будівлями, спорудами та технологічним обладнанням, що
дозволяє додатково здійснювати сушіння, очистку та зберігання зернових вантажів на
існуючих технологічних об’єктах. Для завантаження-відвантаження зернових культур на
залізничний транспорт планується будівництво додаткової приймально- відправної колії станції
Сердюківка регіональної філії «Одеська залізниця».
Переваги технічної альтернативи 1:
Запроектована технологія є оптимальною, так як її застосування передбачає підготовку
партій зернових вантажів для відправки залізничним та автомобільним транспортом
(доведення якісних показників зернової маси до базисних кондицій шляхом сушіння і
очистки), та короткочасне зберігання зерна.
Використання даної технології доцільно з економічної та технологічної точки зору,
оскільки застосування залізничного транспорту є більш економічно вигіднішим та не
залежить від погодних умов

Технічна альтернатива 2
Відвантаження сільськогосподарських культур тільки в автотранспорт. Дана альтернатива є
недоцільною з економічної та технологічної точки зору, оскільки застосування залізничного
транспорту є більш економічно вигіднішим за автомобільні перевезення за рахунок відносно
дешевшої вартості перевезень, високої вантажопідйомності залізничного транспорту,
стабільності роботи залізниці, що не залежить від погодних умов.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності:
Територіальна альтернатива 1
Усі проектні рішення планується реалізовувати на існуючій території, за адресою:
Черкаська обл., Смілянський район, с. Сердюківка, вул. Залізнична, 1.
Користування земельною ділянкою на підставі договору оренди землі № 56/02-09 від
11.08.2020р. та договору оренди землі від 11.04.2018р. Кадастровий номер земельної
ділянки 7123788000020010327, площа 7,4496 га, та 7123788000020010328, площа 0,55 га.

Територіальна альтернатива2
У зв’язку з тим, що територія існуюча і підприємство існуюче, територіальна альтернатива
2 не розглядалася.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Провадження планованої діяльності сприятиме забезпеченню споживачів якісної
продукцією, забезпеченню місцевого населення робочими місцями, збільшенню надходжень
грошових коштів у бюджет села, району та області. Будівництво під’їзної колії для
відвантаження зернових культур в залізничні вагони спрямоване на ефективне
функціонування підприємства, його економічний розвиток, стабільне забезпечення
споживачів продукцією. Проектовані об’єкти відповідають вимогам з охорони праці та
техніки безпеки, пожежної безпеки згідно з чинними нормативними документами.

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва)
Основне призначення підприємства – підготовка партій зернових вантажів для відправки

залізничним та автомобільним транспортом (доведення якісних показників зернової маси до
базисних кондицій шляхом сушіння і очистки), та короткочасне зберігання зерна.
Припускається, що обсяг додаткового одночасного розміщення зерна, що передбачається в
даному проекті, складе 4343,88 т (4 металевих силосів-хоперів місткістю орієнтовно по зерну
пшениці 1085,97 т кожен).
Транспортно-технологічні лінії розраховані на плановий робочий період 330 робочих днів (до 8
000 годин).
Продуктивність транспортуючих ліній 200 т/год.
Для технологічного процесу застосовується устаткування, призначене для роботи із зерном та
може виконувати:
- Приймання зерна з автомобілів
- Транспортування за заданими маршрутами, за допомогою норій, ланцюгових та стрічкових
транспортерів, самопливних і розподільних пристроїв;
- Вивантаження та завантаження існуючих складів 3, 4, 10
- Відвантаженні на залізничні вагони
- Перевантаження до існуючих складів 1,2,9
- Зберігання зерна в зернових силосах хоперного типу.
Річний розрахунковий обсяг операцій з зерном на об’єкті проектування залежить від умов
збору врожаю і роботи автотранспорту, в тому числі:
- Щорічний оббіг зерна – до 100000 т;
- Максимальний місячний обіг до 20000 т;
- Розрахункова кількість зерна яке надходить автотранспортом – до100000 т,
- Розрахунковий період заготівлі – 25 діб,
- Максимальна продуктивність відвантаження зерна на залізничний транспорт (вагони) –
400 т/год,
- Період інтенсивної роботи: по прийманню зерна впродовж 5 місяців, відвантаженню
зерна впродовж 11 місяців.

Постачання електроенергії здійснюється відповідно договору №7116100003 від 05.02.2019
р. Водопостачання здійснюється зі свердловини №213-В, згідно дозволу на
спецводокористування № 471/ЧР/49-19. Планове середнє добове споживання води -12,476 м3,
річне – 4,554 тис. м3. Водовідведення здійснюється в герметичний вигріб з подальшим
вивезенням.

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження встановлюються згідно нормативам діючого законодавства в сфері
охорони навколишнього природного середовища, виконання вимог щодо раціонального
використання природних ресурсів та охорони надр, дотримання умов спеціального
водокористування, дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів зон санітарної
охорони. Санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарнозахисних зон,
дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу. Обмеженнями впливу
на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття
об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування,
шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам
природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності.
Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних
питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним
впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.
«Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів»,
затвердженими наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173, для елеваторів встановлена
нормативна санітарно-захисна зона розміром 100 м. Санітарно-захисна зона для залізничних
ліній становить 100 м. Для свердловини встановлюється наступний радіус пояса зони
санітарної охорони: перший пояс – 30 м.

Дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря (затверджені в
Україні щодо населення та рекомендовані щодо біосфери гранично допустимі
концентрації (ГДК);
Забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і
псування відходів (п. "д" статті 17 Закону України "Про відходи"), передача відходів
тільки організаціям, що мають відповідні ліцензії (п. "і" статті 42 Закону України "Про
відходи"); Дотримання допустимих рівнів шуму; Дотримання нормативної санітарнозахисної зони.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
Планова діяльність проваджується в межах існуючого підприємства на основі
договору оренди і додаткове відведення земель не передбачається

щодо територіальної альтернативи 2
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки
безпеки і виробничої санітарії.

щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
Забезпечення під’їзними дорогами, майданчиковими проїздами, озелененням, організації
дотримання нормативних розмірів санітарно-захисної зони передбаченого об’єкта.

щодо територіальної альтернативи 2
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Вплив на клімат і мікроклімат відсутній.
Вплив на повітряне середовище: викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
існуючого обладнання елеватора, приймання зерна з автомобілів, норій, ланцюгових та
стрічкових транспортерів, самопливних і розподільних пристроїв, вивантаження і
завантаження існуючих складів, відвантаження на залізничні вагони, перевантаження до
існуючих складів, зберігання зерна в зернових силосах хоперного типу.
Вплив на геологічне середовище – відсутній.
Вплив на водне середовище – на майданчику передбачена каналізація. Стоки
самопливом надходять у герметичний вигріб і звідти вивозяться згідно договору.
Вплив на ґрунти тимчасовий допустимий вплив під час проведення земляних робіт при
будівництві споруд елеватору, під’їзної залізничної колії, можливий при порушенні
нормативних вимог щодо зберігання відходів.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - відсутній.
Вплив на соціальне середовище (населення) – підвищення зайнятості місцевого населення,
збільшення відрахувань з прибутку в місцевий бюджет тощо.
Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

Щодо технічної альтернативи 2
аналогічні технічній альтернативі 1

Щодо територіальної альтернативи 1
Можливий вплив на довкілля в межах території с. Сердюківка, вул.. Залізнична, 1

Щодо територіальної альтернативи 2
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2

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 впливів на
довкілля, згідно ст. 3, п. 3, п.п. 10 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (будівництво
залізничних колій).

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
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з
достатньою деталізацією наступні планові показники: - опис місця провадження планованої
діяльності та цілі планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля; - оцінка впливу планованої діяльності
на геологічне середовище, соціальне середовище; - опис передбачених заходів.13

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.
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
повноваженого 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
Висновок з ОВД, на підставі та з урахуванням якого будуть розроблені та отримані
документи дозвільного характеру, згідно вимог законодавства України, що видається
Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської 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:
Управління екології та природнихресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, вул.
Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008; тел./факс (0472) 63-36-55, e-mail: 38715482@mail.gov.ua,
начальник управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної
адміністрації Звягінцева Олена Миколаївна, контактна особа Лапшина Марина Фанусівна.
( найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа)

