____________________________________
(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
«ЕКСІМ ФУД»
Код ЄДРПОУ – 36763010
Директор – Копровський Юрій Володимирович
(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 «ЕКСІМ ФУД»
ЄДРПОУ 36763010
ІПН 367630113236
Юр. адреса: 80362, Львівська обл., Жовківський р-н , cмт. Куликів, вул. Б. Хмельницького 10;
Місце провадження діяльності: 81200, Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Міжгірська, 10а.
Тел.+380673968671
(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
Модернізація існуючих будівель та споруд забійного та м’ясопереробного підприємства
ТОВ «ЕКСІМ ФУД» по вул. Міжгірська 10а у м. Перемишляни Львівської обл.
Технічна альтернатива 1
Планована діяльність передбачає модернізацію існуючого комплексу будівель та
споруд забійного та м’ясопереробного підприємства з встановленням сучасного обладнання,
а саме новітньої лінії забою свиней та модульної транспортабельної котельні на
газоподібному паливі потужністю 1880 кВт.
Технічна альтернатива 2
Встановлення твердопаливного котла.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності
Земельна ділянка розміщена у Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Міжгірська, 10а.
Територіальна альтернатива 1
Провадження планованої діяльності передбачається на території існуючого комплексу
будівель та споруд забійного та м’ясопереробного підприємства, яка є у праві користування
ТОВ «ЕКСІМ ФУД» на підставі договору оренди.
Територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
Провадження планованої діяльності здійснюватиметься на території існуючого
комплексу будівель та споруд забійного та м’ясопереробного підприємства. Розміщення на
іншій ділянці потребує додаткових ресурсів, виділення земельних ресурсів, облаштування
інженерних мереж, будівництво необхідних інфраструктурних та допоміжних об'єктів.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація планованої діяльності сприятиме надходженню коштів до місцевого
бюджету та створення робочих місць для місцевого населення.
Запроектовані природоохоронні заходи забезпечать мінімальний залишковий рівень
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його
здоров’я.
Провадження діяльності вирішенню загальнодержавних програм розвитку об’єктів
сільськогосподарського призначення, таким чином позитивно вплине на розвиток сільського
господарства України.
Реалізація планованої діяльності сприятиме забезпеченню населення якісною
продукцією.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планована діяльність передбачає модернізацію існуючого комплексу будівель та
споруд забійного та м’ясопереробного підприємства з встановленням сучасного обладнання,
а саме новітньої лінії забою свиней та модульної транспортабельної котельні на
газоподібному паливі потужністю 1880 кВт.
Згідно даних програми забою потужності лінії становлять:
- забій свиней - 960 шт./зміну (близько – 120 шт./год);
- середня вага 1 шт. – 110 кг;
- робочий цикл лінії – 0,5 хв;
- технологічна можливість лінії - 130 шт./год.
Тип змін – одна, 5 робочих днів/тиждень.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Згідно з державними санітарними правилами планування та забудови населених
пунктів (ДСП №173 від 19.06.96 р. Міністерства охорони здоров’я) санітарно-захисна зона
об’єктів та споруд становить 500 м.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати
граничнодопустимі концентрації на межі санітарно-захисної зони об’єкта планованої
діяльності.

Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого
зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.
Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативні значення на
межі житлової забудови.
Дотримання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони
водного середовища, ґрунту тощо. Недопущення забруднення водних ресурсів та ґрунту.
За діючим природоохоронним законодавством усі різновиди впливів повинні, не
перевищувати граничнодопустимі концентрації та не спричиняти розвиток захворюваності
місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 1
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планової діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічні щодо планової діяльності.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Проектні рішення в період експлуатації будуть забезпечувати раціональне
використання природних ресурсів, будуть передбачені заходи по охороні праці,
відновлюючі, захисні заходи, компенсаційні заходи.
- планувальні роботи та організація поверхневого стоку;
- збір та відведення стоків та відходів; - влаштування твердого покриття;
- оснащення засобами пожежогасіння;
- облаштування блискавкозахистом та заземленням.
щодо технічної альтернативи 1
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічні щодо планованої діяльності
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
- на мікроклімат – зумовлений незначним збільшенням парникових газів;
- на повітряне середовище – утворення викидів ЗР в атмосферне повітря;
- на водне середовище – передбачається утворення стічних вод;
- на ґрунт – негативного впливу на ґрунти на стадії експлуатації не передбачається;
- на рослинний і тваринний світ – проект не матиме впливу на флору, за винятком
операцій зі зрізання та косіння, необхідних для підтримки зелених насаджень на ділянці
у належному стані. Додатково передбачається благоустрій та озеленення території;
- акустичний вплив – шумове забруднення буде зумовлене роботою устаткування;
- на соціальне середовище – позитивний вплив у вигляді підвищення благоустрою та
створення нових робочих місць.
щодо технічної альтернативи 1
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічні щодо планованої діяльності.

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 відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно
до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» п.3. п.п.8 харчова промисловість:
- Виробництво продуктів харчування шляхом обробки та переробки: сировини
тваринного погодження(крім молока) продуктивністю виходу готової продукції понад
75 тонн на добу; сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової
продукції понад 300 тонн на добу (середній показник за квартал) молока якщо обсяг
одержаного молока перевищує 200 тонн на добу (на основі середньорічного показника).
- Бійні продуктивністю понад 10 тонн на добу.
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 ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№ 2059- VІІІ від 23 травня 2017 року.
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 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 планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
(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:
Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації:
адреса: вул. Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026;
електронна пошта: ovdseoloda@gmail.com;
телефон/факс: (032)238-73-83 контактна особа – Сорока Назарій Любомирович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

