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

Код ЄДРПОУ - 42900381 
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: 01021, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок 20/8, К.5; контактний номер 

телефону – (066) 571-70-47  
(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. 
Нове будівництво свинокомплексу потужністю 250 свиноматок повного циклу по вул. Шевченка, 

с. Забілівщина, Ніжинського району, Чернігівської області. 
Передбачається розміщення свинарника-маточника, свинарника-відгодівельника, кормокухні, 

санпропускника, твердопаливної котельні, відвантажувальної рампи, санітарної бійні, установки 
термічного знищення побічних продуктів тваринного походження, закритих гноєсховищ на 4650 м3 
(2 шт.), артезіанських свердловин (2 шт.), пожежних резервуарів, інших допоміжних будівель і 
споруд, необхідних для роботи свинокомплексу. 

Технологічні процеси по утриманню поросят дорощування максимально механізовані. В 
технологічних процесах по утриманню поголів’я задіяне сучасне обладнання закордонного 
виробництва (Німеччина). 

Технічна альтернатива 1. 
Технологічний процес передбачає систему розведення свиней з поточною організацією роботи, 

що базується на утриманні окремих груп тварин в спеціальних приміщеннях при диференційованому 
їх годуванні. По даному типу технологічної альтернативи розглядається використання «датської 
технології» вирощування свиней (утримання свиней на щілинних підлогах без підстилки з 
обладнанням приміщень системою самосплавного видалення рідкого гною і гнойових стоків 
періодичної дії). 

Технічна альтернатива 2. 
В якості технічної альтернативи розглядається «канадська технологія» вирощування свиней (з 

використанням підстилкового шару, який з часом доповнюється та завдяки його компостуванню буде 
мати плюсову температуру в холодний період. 

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



3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Плановану діяльність передбачається здійснювати в межах земельної ділянки загальною площею 

9,6322 га (кадастровий номер 7420810100:08:002:0539), що передана ТОВ «ГРАНОТРЕЙД» в 
строкове користування згідно договору оренди земельної ділянки. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Не розглядається оскільки діяльність планується на погодженій ділянці. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Реалізація загальнодержавної програми по розвитку об’єктів сільськогосподарського 

призначення, насичення ринку м’ясною продукцією, додаткове надходження коштів в місцевий 
бюджет, влаштування нових робочих місць. 

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

У селі Забілівщина, Ніжинського району, Чернігівської області передбачається проектування 
свинокомплексу на 250 свиноматок, що призначений для виробництва продукції свинарства повного 
циклу. 

При розробці технології свинокомплексу потужністю 250 голів свиноматок було враховано 
сучасний рівень передових технологій  вітчизняних і зарубіжних господарств. На комплексі прийнята 
3-фазна технологія (вирощування–дорощування-відгодівля). Потоково-цехова технологія 
вирощування товарних свиней передбачає високий рівень концентрації тварин, вузьку спеціалізацію 
приміщень і обслуговуючого персоналу. 

При потоково-цеховій технології, з прийнятим семиденним кроком ритму, через однаковий 
проміжок часу виробляється однакова кількість однорідної продукції, проходячи фази підсисного 
періоду 28 днів, дорощування 53 днів та відгодівля 86 день, що становить 167 днів від народження до 
відвантаження тварин на забій. Таким чином, середньорічне утримання (включаючи підсосних 
поросят) становить 4878 голів. Всього – 8604 товарних голів в рік. 

Забезпечення кормами свинокомплексу передбачається на привозних кормах, транспортування 
кормів до корпусів свинарників через кормопроводи, кормоприготування буде відбуватися за 
системою рідкої годівлі та обладнання фірми WEDA.  

Зона зберігання та підготовки гною до використання на комплексі має в своєму складі 
гноєприймач – закриту каналізаційну насосну станцію (корисним об’ємом до 200 м3) з наступним 
перекачуванням до основних резервуарів зберігання маси – двох закритих гноєсховищ об’ємом 
4650 м3. 

В`їзд на територію комплексу здійснюється через КПП з влаштуванням дезбар`єру. Територія по 
периметру огороджена. По периметру свинокомплексу передбачено виконання та збереження 
існуючих зелених насаджень. 

З метою теплопостачання передбачається встановлення котла, що працюватиме на твердому 
паливі. 

Вентиляція приміщень – загально-обмінна припливно-витяжна з механічним та природним 
спонуканням. Приток здійснюється за рахунок природної вентиляції через вентклапани з 
регульованими заслонками. Видалення повітря – механічне, за допомогою дахових вентиляторів. 

Постачання електричної енергії передбачається від електромереж АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". 
З метою водопостачання свинокомплексу передбачається буріння двох свердловин глибиною  

до 165 м., очікуваний дебіт до 30 м3/год. Згідно з технологічним розрахунком даного об’єкта потреба 
у воді складає до 90 м3/добу. 

Відведення побутових стічних вод планується здійснювати до водонепроникного вигребу з 
подальшим вивезенням згідно до укладеного договору. Видалення виробничих стоків передбачено за 
допомогою системи гноєвидалення до резервуару-лагуни з подальшим вивезенням на 
сільськогосподарські поля в якості органічного добрива. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо 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», наступними обмеженнями. 

Екологічні обмеження:  



1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного 
законодавства.  

2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні 
перевищувати граничнодопустимі нормативи.  

3. Забір води для потреб підприємства повинен здійснюватися при наявності Дозволу на 
спеціальне водокористування. 

4. Відведення побутових стічних вод повинно здійснюватися при наявності відповідного 
Договору. 

5. 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.  

6. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі 
житлової забудови.  

7. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.  
Санітарні обмеження:  
1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними 

нормами та правилами;  
2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);  
3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення 

та вібрації на межі встановленої СЗЗ.  
Інші обмеження:  
1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі 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 мінімальний і не потребує 
додаткових обмежень. 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Планована діяльність передбачає санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та 

територіальні обмеження згідно чинного законодавства України. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається оскільки діяльність планується на погодженій ділянці. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Інженерна підготовка території включає планування майданчику. Проектні рішення в процесі 

будівельних робіт будуть забезпечувати раціональне використання матеріалів та мінімізацію 
шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забезпечуватиме 

раціональне використання природних ресурсів. Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні 
заходи. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається оскільки діяльність планується на погодженій ділянці.  
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 
Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату;  
Атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт 

утворюються під час робіт по вийманню, переміщенню та складуванні грунту, монтажі, різанню, 
зварюванню, фарбуванні та при роботі задіяної спецтехніки. Джерелами утворення забруднюючих 
речовин на період експлуатації об’єкта буде: технологічна вентиляція, робота котельні, 
автотранспорту (підвезення кормів, вивезення продукції тощо), вентиляція закритих гноєсховищ, 
робота утилізатору тощо;  



Водне середовище: відведення побутових стічних вод планується здійснювати до 
водонепроникного вигребу з подальшим вивезенням згідно до укладеного договору, скиду у 
поверхневий водний об’єкт не передбачається. Забір підземних вод буде здійснюватись в межах 
дозволених норм.  

Ґрунти та земельні ресурси: незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та 
паливомастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу 
на ґрунт, передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і 
вивезення їх по мірі накопичення;  

Геологічне середовище: додаткове розширення території, вплив на геологічне середовище не 
передбачається;  

Рослинний та тваринний світ: об’єкти природно-заповідного фонду в районі розташування 
відсутні. По периметру свинокомплексу передбачається виконання та збереження існуючих зелених 
насаджень.  

Навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих місць, надходження 
коштів у місцевий та державний бюджет;  

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається;  
щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля існують в межах виділеної земельної 

ділянки. 
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається оскільки діяльність планується на погодженій ділянці. 
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”) 

Згідно 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 впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 1 (глибоке буріння, у тому 
числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою 
водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів); ст. 3, ч. 3, п. 2, п.п. 4 (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)); а також ст. 3, ч. 3, п. 3 (видобування корисних копалин, 
крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи 
землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням). 

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». 
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 планованої діяльності буде  
Дозвіл на виконання будівельних робіт,  

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. 
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не 

передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням 
про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 
статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля») 

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 ОДА, 14000, м. Чернігів,  
пр-т Миру, 14, тел. (0462) 67-48-72, (0462) 67-79-14, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа: 
Ганжа Валентина Юріївна. 

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


	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНОТРЕЙД»

