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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМ ЗНАМЕНСЬКИЙ 

ЕЛЕВАТОР»,  код ЄДРПОУ 33603800 
(повне найменування юридичної особи, код згідно 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 планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.  
 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
 

 27405, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Осадчого, буд. 95, 

 тел. +38 (05233) 2-46-31, +38 (05233) 2-22-52 
 (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 передбачається будівництво елеватора одночасною ємкістю 

зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор». Технологічний 

процес складається з наступних етапів: приймання зернових культур з автомобільного 

транспорту, їх очищення та сушіння, зберігання у силосах, відвантаження зернових культур 

на автомобільний та залізничний транспорт. 

Для відвантаження зернових культур на залізничний транспорт планується 

будівництво під’їзної залізничної колії на станції Блотниця Регіональної філії «Південна 

залізниця» АТ «Українська залізниця». 

Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої артезіанської 

свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський елеватор».  

 

Технічна альтернатива 1 

Відвантаження сільськогосподарських культур тільки в автотранспорт. Технічна 

альтернатива 1 є недоцільною з економічної та технологічної точки зору, оскільки 

застосування залізничного транспорту є більш економічно вигіднішим за автомобільні 

_________________________________ 
     (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) 



перевезення за рахунок відносно дешевшої вартості перевезень, високої вантажопідйомності 

залізничного транспорту, стабільності роботи залізниці, що не залежить від погодних умов. 

Технічна альтернатива 2 

Забезпечення потреби підприємства у воді на господарсько-побутові, виробничі та 

протипожежні потреби привозною водою. Технічна альтернатива 2 є недоцільною з 

економічної точки зору, оскільки потребує більших матеріальних затрат на закупівлю на 

транспортування привозної води у порівнянні з використанням води з власної артезіанської 

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

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

 

Місце провадження планованої діяльності:  

Будівництво елеватору передбачається на земельній ділянці площею 5,6054 га, 

розташованій за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Плугатар, 

вул. Л. Українки, 47-а, що знаходиться у власності ТОВ «АДМ Знаменський елеватор». 

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості. В даний час на зазначеному майданчику виробнича та інша діяльність 

не здійснюється. 

Будівництво під’їзної колії здійснюється частково в межах земельної ділянки 

ТОВ «АДМ Знаменський елеватор», частково – на земельній ділянці АТ «Укрзалізниця». 

Буріння артезіанської свердловини, призначеної для водопостачання підприємства, 

передбачено в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський елеватор».  

 

Територіальні альтернативи 1, 2 

Територіальні альтернативи не розглядаються. Місце проведення планованої 

діяльності обумовлено наявністю вільних площ під будівництво елеватору, а також 

можливістю будівництва під’їзної залізничної колії для відвантаження зернових культур.  

Місце буріння свердловини обумовлено оптимальними гідрогеологічними умовами 

водозабору, його продуктивністю і якісними показниками підземних вод. 

 

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.  

Видобування питних підземних вод забезпечує підприємство водою на господарсько-

побутові та виробничі потреби. 

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, довжини, площа, обсяг виробництва тощо) 

Проектований елеватор призначений для приймання зернової сировини з 

автотранспорту, її очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшим 

відвантаженням споживачу на автомобільний та залізничний транспорт. До складу об’єктів 

проектування входять: передзаводська зона, що включає: АПК, автомобільні ваги та 

пробовідбірник; виробнича зона, до складу якої входять: силоси для зберігання зернових, 

операторська, зерносушарки, вузол приймання зернових з автотранспорту, вузли 

відвантаження зернових на автомобільний та залізничний транспорт, вузол відвантаження 

відходів очищення на автотранспорт, залізничні ваги, транспортерні галереї; складська зона; 

споруди інженерного забезпечення. Очищення зернових передбачено у сепараторах 

первинної очистки та сепараторах доочистки, обладнаних комплексними системами 



аспірації. Сушіння зернових здійснюється у сушарках, що працюють на природному газі. 

Для накопичення і зберігання зернових культур передбачено зерносховище з шести силосів 

загальною місткістю 30000 тонн.  Кожна силосна ємкість обладнується системою аерації, 

автоматичного вимірювання і контролю температури. Режим роботи елеватора – 330 днів на 

рік. 

Для відвантаження зернових культур у залізничний транспорт передбачено 

будівництво нової під’їзної колії, що примикатиме до колії № 3 станції Блотниця. 

Планованою діяльністю передбачено: укладання двох стрілочних переводів марки 1/9 у 

колію № 3 ст. Блотниця та у колію №1, що проектується; укладання скидального вістря з 

метою запобігання виходу вагонів на станційні колії; будівництво двох вантажно-

розвантажувальних колій; будівництво двох колійних упорів на колії № 1 та № 2; освітлення 

під’їзної колії; встановлення маневрових пристроїв. Повна довжина проектованих колій – 

986,78 м. 

Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої артезіанської 

свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський елеватор». 

Водоносний горизонт знаходиться у відкладах харківської свити палеогену. Потужність 

водовмісної товщі 15,0-20,0 м. Глибина свердловини – 122 м. Глибина до статичного рівня 

води – 57 м. Продуктивність свердловини – 8 м
3
/год. Плановане середнє добове споживання 

води - 90 м
3
, річне – 32,4 тис. м

3
. Буріння свердловини передбачається роторним способом з 

прямою промивкою глинистим розчином. Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений 

до експлуатації, складений мілкозернистими пісками, передбачається фільтр довжиною 15 м 

з розширенням контуру свердловини навколо фільтру і влаштування гравійної обсипки 

фільтрової частини колони. Для розміщення технологічного обладнання над свердловиною 

запроектована насосна станція першого водопідйому. 

 
 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

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 санітарно-

захисних 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 проектованої свердловини встановлюються наступні радіуси поясів зони 

санітарної охорони: перший пояс – 15 м, другий пояс – 67 м, третій пояс – вверх проти 

потоку – 710 м, вниз за потоком – 360 м. 

 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту впровадження 

діяльності. 

щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні та інші обмеження (окрім зон санітарної охорони артезіанської 

свердловини) аналогічні обраному варіанту впровадження діяльності. 



щодо територіальних альтернатив 1, 2 

Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив.  

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні вишукування в 

необхідному обсязі згідно вимог чинного законодавства. 

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації повинні забезпечувати 

раціональне використання водних та земельних ресурсів, повинні бути передбачені заходи 

проти дії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також 

охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. 

щодо технічної альтернативи 1 

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіанту 

впровадження діяльності. 

щодо технічної альтернативи 2 

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіанту 

впровадження діяльності. 

щодо територіальних альтернатив 1, 2 

Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив.  

 

 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 

- на клімат і мікроклімат: вплив не передбачається. 

- на атмосферне повітря: допустимий вплив. Джерелами забруднення атмосферного 

повітря під час експлуатації проектованого елеватору є процеси приймання зернових культур 

з автотранспорту, їх очищення та сушіння, зберігання, транспортування та відвантаження в 

залізничний на автомобільний транспорт, а також допоміжні об’єкти: топкові, дизель-

генератор, майстерня, автомобільний та залізничний транспорт. З метою зниження викидів 

пилу від технологічного устаткування передбачається встановлення аспіраційного 

обладнання, до складу якого входять батарейні установки циклонів з шлюзовими затворами 

та вентиляторами. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на 

межі санітарно-захисної зони підприємства та межі найближчої житлової забудови з 

урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря не перевищуватимуть нормативів 

гранично допустимих концентрацій. Під час виконання будівельно-монтажних робіт 

передбачається незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря при здійсненні 

земляних, фарбувальних, зварювальних робіт, роботі спеціалізованої техніки. 

- гідрогеологічне середовище: враховуючи умови видобутку підземних вод та 

прийняті природоохоронні заходи щодо захисту водоносного горизонту, негативних впливів 

на гідрогеологічне середовище не очікується.   

- земельні ресурси, ґрунти: тимчасовий допустимий вплив під час проведення 

земляних робіт при будівництві споруд елеватору, під’їзної залізничної колії та бурінні 

свердловини. 

- поверхневі водні об'єкти, підземні води: допустимий вплив. Проектними рішеннями 

передбачається очищення господарсько-побутових стоків на локальних очисних спорудах з 

подальшим вивезенням спеціалізованими підприємствами. Очищення дощових стоків 

передбачено на локальних очисних спорудах дощового стоку з подальшим використанням 

води для поливу зелених насаджень. 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:  вплив не передбачається. 

- навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив. Важливим із 

соціально-економічних факторів є поповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості 

місцевого населення. 

- навколишнє техногенне середовище: негативного впливу на цивільно-житлові та 

промислові об’єкти, наземні та підземні споруди, а також на соціальну організацію території 

(включаючи зони рекреації та культурні ландшафти) не передбачається.  

 

 



щодо технічної альтернативи 1 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні обраному варіанту 

впровадження діяльності.  

щодо технічної альтернативи 2 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні обраному варіанту 

впровадження діяльності.  

щодо територіальних альтернатив 1, 2 

Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних альтернатив.  

 

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”) 

Будівництво водозабірної свердловини для водозабезпечення потреб елеватору 

одночасною ємкістю зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор» 

відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 

на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ст. 3, п. 3, п.п. 1 Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля” (буріння з метою водопостачання). 

Будівництво під’їзної залізничної колії на станції Блотниця Регіональної філії 

«Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» відноситься до другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу 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 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-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести дослідження із 

впливу планованої діяльності на повітря, ґрунт, надра, поверхневі та ґрунтові води, флору і 

фауну району розміщення об’єкту.  
 

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: 

  

1. Дозвіл на виконання будівельних робіт 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській обл. 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)  

2. Дозвіл на спеціальне водокористування 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Державним агентством водних 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 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14.  

e-mail: deko_post@cg.gov.ua, тел. +38 (0462) 67-48-72 

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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