
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 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Черешеньки»  
(код згідно з ЄДРПОУ 14249045) 

(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)  

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 
1. Інформація про суб’єкта господарювання  
ТОВ «Черешеньки», юридична адреса: 16200, Чернігівська область, Новгород-Сіверський 

район, смт. Короп, вулиця Вознесенська, будинок,69. Контактний телефон: (04656) 2-15-06 – 

директор Свердліков Олександр Васильович, електронна пошта: chereshenki@ukr.net.   
(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. 
Нове будівництво гноєсховища для молочно-товарної ферми в с. Райгородок (за межами 

населеного пункту) Новгород-Сіверського району, Чернігівської області. Робочим проектом 
передбачається будівництво трьох лагун для рідкої фракції, майданчика твердої фракції гною, 
навісу для зберігання техніки, сепараторної, майданчика для утилізатору термічного. 

 

Технічна альтернатива 1. 
Рідкий гній з молочної ферми по трубопроводах потрапляє до сепараторної де розділяється 

на фракції. Безпосередньо в процесі поділу гною на сепараторі рідка частина відділяється від 
зважених складових. Надалі рідка фракція з сепараторної за допомогою перекачування та 
перемішування гною по трубопроводу направляється в лагуни. Тверда фракція гною вантажиться в 
тракторні напівпричепи і відвозиться на майданчик буртування. 

Лагуни для рідкої фракції гною являють собою заглиблену земляну споруду, що складається 

з протифільтраційного екрану, підстилаючого шару з геотекстилю та захисного (вирівнюючого)  

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



шару з піску. Передбачено будівництво трьох лагун для рідкої фракції гною, об’ємом 30300 м3 

кожна. 

Загальна площа території будівництва складає 2,47 га. 
 

Технічна альтернатива 2. 
Рідкий гній з молочної ферми по трубопроводах потрапляє до лагун без розподілу на фракції 

(без сепарації). Недоліками цього процесу є:  
- утворення більших обсягів газоподібних продуктів розпаду гною, як результат більше 

викидів у атмосферне повітря;  
- потреба у додатковій площі. 
З урахуванням вищевикладеного Технологічна альтернатива 1 обрана в якості основного 

варіанту. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

територіальна альтернатива 1. 
Нове будівництво гноєсховища для молочно-товарної ферми в с. Райгородок (за межами 

населеного пункту) Новгород-Сіверського району, Чернігівської області планується здійснювати 
ТОВ «Черешеньки» на орендованій земельній ділянці, загальною площею 6,705 га. Договір про 
встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) за кадастровим 
номером ділянки 7422287800:03:000:0936 від 19 грудня 2018 р. Цільове призначення земельної 
ділянки – 01.03 Для ведення особистого селянського господарства.  

територіальна альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки провадження планованої діяльності 

здійснюватиметься на суміжній земельній ділянці з існуючою молочно-товарною фермою ТОВ 
«Черешеньки». Об’єкти планової діяльності (лагуни, система гноєвидаленя та інші) призначені 
для забезпечення роботи існуючої молочно-товарної ферми. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Метою планованої діяльності є:  
- забезпечення потреб населення якісною молочною продукцією;  
- використання утвореного гною в якості органічного добрива для кормових культур на 

полях;  
- збільшення надходжень у державний бюджет податків. 
 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

До складу проекту планованої діяльність з нового будівництва гноєсховища для молочно-
товарної ферми в с. Райгородок (за межами населеного пункту) Новгород-Сіверського району, 
Чернігівської області входять наступні будівлі та споруди: 

 - три лагуни для рідкої фракції гною, об’ємом 30300 м3 кожна. Внутрішні розміри лагуни - 
84х51 м, висота – 7,5-8 м, робоча висота – 7м, відкоси – 1:1, відкоси по торцах – 1:2; 

- площадка для твердої фракції – залізобетонна площадка, на якій тверда фракція гною 
накопичується у вигляді буртів, відокремлених один від одного залізобетонними бортиками. 
Висота одного бурта 2,5 м, ширина – 4 м. Загальний об’єм площадки – 10727 м3; 

- сепараторна – будівля, в якій знаходиться приймальна яма, у яку перекачуються рідкий гній 
з молочної ферми, а також сепаратор, який відділяє рідку і тверду фракції. 



- площадка для утилізатору -  майданчик з навісом полегшеного типу виконаного з металу та 
підлоги з залізобетонних плит загальним розміром 4х6 м для розташування утилізатора термічного 
УТ300. 

- навіс для зберігання техніки – залізобетонна площадка під навісом, на якій зберігається 
насос для перемішування гною. 

Основні технічні дані проектованого об’єкту: 
- загальна площа території -  6,705 га; 
- планова кількість утворення рідкої фракції – 91986,76 м³/рік; 
- планова кількість утворення твердої фракції – 17850,57 м³/рік; 
- планована кількість побічних продуктів тваринного походження (плаценти, абортовані 
плоди, мертвонароджені телята), що утилізуються в термічному утилізаторі (УТ300) – 50-100 
кг/добу. Режим роботи утилізатора планується по 1 годині на добу цілий рік.  
Річний обсяг робочого часу – 365 діб. 
Кількість робочих місць – об’єкт постійних робочих місць не потребує. Обслуговуючий штат 

при експлуатації визначається суб’єктом господарювання, згідно наявного штатного персоналу 
підприємства. 

 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні обмеження: 
- дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; 
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного 
законодавства; 
- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не 
перевищувати граничнодопустимих нормативів; 
- 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; 
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. 

Санітарно-гігієнічні обмеження: 
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними 
нормами та правилами; 
- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до чинних санітарних 
та містобудівних нормативів та обмежень; 
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 
забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. 

Інші обмеження: 
- дотримання правил пожежної та техногенної безпеки. 
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту 

діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної 
експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. 
При цьому вплив на навколишнє середовище знаходиться в межах нормативів і не потребує 
додаткових екологічних обмежень.  

 

 



щодо технічної альтернативи 2 
Екологічні та інші обмеження планової діяльності технічної альтернативи 2 аналогічні з 

технічною альтернативою 1, окрім: 
- збільшення обсягу забруднення атмосферного повітря в результаті розпаду гною; 
- збільшення обсягу пилу в результаті порушення ґрунтового покриву. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 
- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;  
- розмір санітарно-захисної зони;  
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 
 

щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки провадження планованої діяльності 

здійснюватиметься на суміжній земельній ділянці з існуючою молочно-товарною фермою ТОВ 
«Черешеньки». Об’єкти планової діяльності (лагуни, система гноєвидаленя та інші) призначені 
для забезпечення роботи існуючої молочно-товарної ферми. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування у необхідному обсязі згідно з 

чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують 
раціональне використання ґрунту, передбачають заходи протидії підтопленню (вертикальне 
планування території з відведенням поверхневих вод), просіданню (влаштування під спорудами 
екранів із ущільненого ґрунту, якісне ущільнення зворотної засипки пазух котлованів і траншей), 
активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні та компенсаційні заходи 
(розміщення газонів та зелених насаджень із наданням необхідних уклонів озелененої поверхні 
для забезпечення стікання води тощо). 

 

щодо технічної альтернативи 2 
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні як для технічної 

альтернативи 1. 
 

щодо територіальної альтернативи 1 
- інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва; 
- організація відведення дощових та талих вод; 
- зняття при земляних роботах верхнього шару ґрунту, окреме його складування та 

повернення при плануванні території, що забезпечує максимальне збереження насипного та 
рослинного шару ґрунту. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки провадження планованої діяльності 

здійснюватиметься на суміжній земельній ділянці з існуючою молочно-товарною фермою ТОВ 
«Черешеньки». Об’єкти планової діяльності (лагуни, система гноєвидаленя та інші) призначені 
для забезпечення роботи існуючої молочно-товарної ферми. 

 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
 
щодо технічної альтернативи 1 
Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкта на довкілля є: 



Повітряне середовище: 
під час будівництва: короткочасний незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих 

речовин при роботі спеціалізованої техніки та транспорту, здійснення зварювальних та 
фарбувальних робіт, запилення від земляних робіт. 

під час експлуатації: викиди забруднюючих речовин в межах нормативів чинного 
законодавства. Вплив допустимий. 

Водне середовище: 
на період будівництва: для санітарно-побутових і службових потреб використовують 

тимчасові пересувні приміщення, які є в будівельній організації. Водопостачання – привозна вода, 
каналізування – встановлення біотуалету. 

на період експлуатації: господарсько-побутове водопостачання та водовідведення від об’єкту 
відсутнє.  

Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Дощові та талі води відводяться до 
очисних споруд з подальшим вивозом спеціальною організацією. Потенційних джерел 
забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. 

Геологічне середовище. Ґрунт: 
на період будівництва: прокладання інженерних комунікацій, риття котлованів під лагуни, 

роботи по влаштуванню майданчика під тверду фракцію. Крім того, незначним джерелом 
забруднення може стати будівельне сміття та відходи паливно-мастильних матеріалів від роботи 
будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом 
передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і 
вивезення їх на полігон побутових відходів. Технічне обслуговування техніки проводити у 
спеціально визначених місцях. 

при експлуатації: можливий вплив від розливу дизельного палива у випадку аварії. При 
нормальній експлуатації об’єкту вплив не передбачається. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: передбачувана діяльність не матиме 
негативного впливу на рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. Території ПЗФ 
(вищого та нижчих рангів) у межах проммайданчика та його санітарно-захисної зони відсутні. 

Навколишнє соціальне середовище (місцеве населення та інші зацікавлені групи): вивчається 
через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень. 

Навколишнє техногенне середовище: негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і 
сільсько-господарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території та 
інші елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта відсутній. 

 

щодо технічної альтернативи 2 
Джерела потенційного впливу на довкілля технічної альтернативи 2 аналогічні з технічною 

альтернативою 1, окрім наступного:  
1. За технічної альтернативи 2 збільшаться обсяги земляних робіт під час улаштування лагун, 

що спровокує:  
- збільшення обсягів викидів пилу; 
- збільшення тривалості роботи будівельної техніки та витрати енергоресурсів; 
- збільшення обсягів порушеного ґрунтового покриву. 
2. Під час експлуатації об’єкту, за умов обрання технічної альтернативи 2, прогнозується 

збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу від лагун. 
 

 



щодо територіальної альтернативи 1 
Сфера джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні Технічній альтернативі 1. 

 
щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 не розглядалась, оскільки провадження планованої діяльності 

здійснюватиметься на суміжній земельній ділянці з існуючою молочно-товарною фермою ТОВ 
«Черешеньки».  

 
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 належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно статті 
3, частини 3, пункту 2 (підпунктів 4 та 5) та пункту 14 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»: 

- потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча місць і 
більше, для свиноматок - 500 місць і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і 
більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше); 

- установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва. 
- розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої 

діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або 
подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, 
перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не 
справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом 
Міністрів України. 

 
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 
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» від 23.05.2017 №2059-VІІІ. 

Планується проводити дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та 
грунт, а також соціальне та техногенне середовище, рослинний і тваринний світ, клімат. 

 
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  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  

Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування 
України.  

(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 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. 
Поштова адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14. Е-mail: deko_post@cg.gov.ua. Контактна особа: 
Ганжа Валентина Юріївна, тел. (0462) 67-79-14. 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

 
 
 
 


