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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
ТОВ «АГРО ОВЕН», директор Заворотний В.П. 
код ЄДРПОУ 25522107, ІПН 25521004207 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності 

ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
виданий) фізичної особи - підприємця) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
 
1. Інформація про суб’єкта господарювання 
 
Юридична адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, смт Магдалинівка, вул.. 

Центральна, 2, тел. (05691)2-80-93,  e-mail: infomanager@agrooven.com.ua. 
Фактична адреса розміщення потужностей: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, 

с. Оленівка, вул. Папаніна,1є. 
 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 
 
Планована діяльність, її характеристика. 
«Реконструкція існуючих діючих корпусів репродуктора утримання свиней та будівництво 

одного нового корпусу із герметичним підземним накопичувачем» 
 
Технічна альтернатива 1. 
Реконструкція діючого репродукторного комплексу в с. Оленівка вул.Папаніна 1 є  передбачає 

сучасні методи вирощування свиней, включаючи досягнення в технологічному обладнанні, а саме: 
кормушки без просипання комбікорму, станки для осіменіння та групового утримання, лінії кормо 
роздачі, які забезпечують   100 % збереження якості корму та відсутності запрівання, просипання та 



участі персоналу в їх роздачі, ефективні водопровідні системи забезпечують мінімальне протікання 
води. 

Заплановано придбання свиней французької генетики , які мають більш високий генетичний 
потенціал, цим самим даючи змогу утримувати меншу кількість свиноматок в порівнянні з старою 
технологією та отримувати заплановану кількість поросят.  Це дає змогу зменшити потребу в кормах, 
в воді, в інших ресурсах та відповідно зменшити викиди забруднюючих речовин. 

Також планується зменшення кількості персоналу для обслуговування та підвищення 
санітарних вимог щодо виробництва в закритому режимі. 

Діючий комплекс включає: адмінбудинок, кормоцех, 13 корпусів для утримання свиней, 
внутрішні водні мережі, водонапірна башта, дві діючі скважини, біогазову установку по переробці 
гною лагуни для переробленого гною. 

Реконструкції підлягає: 13 діючих корпусів, в яких буде встановлено сучасну вентиляцію, лінії 
кормороздачі, водопровідні системи та ремонти системи гноевидалення, заміна станкового  
обладнання, що дасть змогу зменшити затрати на утримання свиней та зменшити вплив на 
навколишнє середовище. 

Будівництву підлягає: 1 корпус  для утримання свиноматок 890 голів розміром 24*120м разом з 
герметичним септиком 150 м3. Будівництво буде виконано по сучасним енергозберігаючим 
технологіям на 100% ваннах, що дає змогу ідеально створити мікроклімат в корпусі та значно 
зменшити викиди забруднюючих речовин  в повітря. 

 
Реконструкція діючого комплексу у складі тринадцяти корпусів, та будівлі одного 

репродуктора на 890 голів в складі одного корпусу та одного герметичного підземного септика. 
Загальна кількість всього по комплексу після реконструкції та будівництва разом з існуючою 

потужністю: 
- Отримання підсисних поросят вагою до 8 кг у кількості 20 000 голів на рік та 

дорощування до ваги 30 кг у кількості 18 000 голів на рік, утримання 890 свиноматок (підсисні 
поросята, свиноматки та молодь на дорощуванні). 

 
Технічна альтернатива 2. 
Сучасні технології по вирощуванню свиней вже використовується при реконструкції та 

будівництві цілісного майнового комплексу. Збільшення поголів’я тварин не передбачається, 
планована діяльність буде відбуватися у межах території існуючого комплексу (збільшення земельної 
ділянки не передбачається) тому не доцільно розглядати технічну альтернативу 2.  

 
1. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи 
 
Місце провадження планової діяльності: 
 
Територіальна альтернатива 1.  
Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Оленівка, вул. Папаніна,1є. 
 
Територіальна альтернатива 2 
Не розглядалась, у зв`язку з наявністю діючого договору оренди. 
 
2. Соціально-економічний вплив планової діяльності 
 
Збільшення налогових відрахувань у місцевий бюджет. Благоустрій прилеглих територій, 

розвиток дорожньої інфраструктури, підвищення конкурентоспроможності галузі свиноробства в 
Україні. 



 
3. Загальні технічні характеристики, у Тому числі параметри планової діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва, тощо). 
 
Площа земельної ділянки під реконструкцію існуючого свинокомплексу 51,057 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 1222385300:01:001:0315, площа земельної ділянки під будівництво корпусу 
0,2900 га, кадастровий номер земельної ділянки 1222385300:01:001:0315. На даний час на ділянці 
розташовані будівлі діючого свинокомплексу, які підлягають реконструкції. Загальна площа існуючих 
будівель під реконструкції 22050,4 м2. Додатково планується будівництво корпусу №14 для 
утримання 890 свиноматок площею 2880 м2. Планується виробництво поросят 20000 гол/рік вагою до 
8 кг , та дорощування 18000 гол/рік вагою до 30кг, для подальшої реалізації та постановки на 
відгодівлю. В процесі робіт запланованої реконструкція наступних будівель: існуючі корпуси 
утримання свиней №№ 1-13, та  будівництво наступних будівель: корпус утримання свиней №14 
загальною площею 2880м2, одного герметичного підземного септика  об 'ємом 150 м3.. Загальна 
потреба комплексу в ресурсах орієнтовно складає: корма 2 169 730 кг рік, вода 6900 л/рік, свинячій 
гній 7550 т/рік, електроенергія 680000 кВт/рік, природний газ – 120 тис.м3/ рік. ( в т.ч. корпус №14 , 
який буде будуватися орієнтовно складає: корма 1025 т/рік, вода 3230 л/рік, 3590 т/рік 

 
4. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами: 
 
Щодо технічної альтернативи 1: 
 - дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел викидів; 
- дотримання дозволених обсягів забору води на побутово-питні та технологічні потреби згідно 

дозволу на спецводокористування;  
- скидання стічних вод у заглиблені герметичні накопичувачі з подальшим вивозом 

спеціалізованим автотранспортом; 
- дотримання дозволених обсягів утворення відходів згідно інвентаризації джерел утворення 

промислових відходів підприємства;  
- дотримуватися рівня акустичного навантаження на межі СЗЗ та житлової забудови (менше 

допустимого рівня шуму на території населених місць); 
- дотримуватися рівня електро-магнітного випромінювання (ЕМВ) на межі СЗЗ та житлової 

забудови (менше допустимого рівня ЕМВ на території населених місць). 
 
Щодо технічної альтернативи 2: 
Не розглядалася (див. п. 2 останній абзац). 
Щодо територіальної альтернативи 1  
Гранична допустима висота забудови – 3,8м. Максимально допустимий відсоток забудови 

земельної ділянки визначається згідно з ДБН 360-92. При проектуванні, витримати нормативні 
відстані до існуючих будівель і меж суміжних ділянок. Рівень шуму та вібрації при будівництві та 
експлуатації в розрахунковій точці не повинен перевищувати допустимий рівень. Планувальні 
обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання 
забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх використання, охороні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – відсутні. 

Щодо територіальної альтернативи 2  
Не розглядалися (див. п. 3 останній абзац). 
 
 



7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
 
Щодо технічної альтернативи 1: 
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Проектні рішення будуть 

забезпечувати виконання ДБН і санітарно-гігієнічних норм та прави. Для забезпечення виробництва 
планується використовувати існуючу еколого-інженерну підготовку існуючого майданчика комплексу. 

 
Щодо технічної альтернативи 2: 
Не розглядалася (див. п. 2 останній абзац). 
 
Щодо територіальної альтернативи 1:  
Захист земельної ділянки будівництва та прилеглої території забезпечується раціональним 

рішенням схеми проекту. Благоустрій та озеленення прилеглої території, прокладання мереж та 
комунікації, на дорогах без твердого покриття організація пилозахисних смуг. 

 
Щодо територіальної альтернативи 2:  
Не розглядалися (див. п. 3 останній абзац). 
 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
 
Можливі впливи планованої діяльності: Клімат і мікроклімат: вплив відсутній. 
Повітряне середовище: Джерелами впливів на повітряне середовище в період проведення 

будівельних робіт є: робота транспортних засобів, зварювальні роботи, що використовуються при 
проведенні демонтажних, монтажних і складальних робіт. В період проведення будівельних робіт 
створюється не значне додаткове навантаження на повітряний басейн, при цьому рівень забруднення 
атмосфери не перевищить санітарно- гігієнічних нормативів.  

В період експлуатації буде відбуватися зменшення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря в наслідок застосування сучасних технологій відгодівлі свиней та зменшення їх 
сумарного поголів’я та маси.  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть 
відбуватися від біогазової установки, котлів опалення та вентиляційних систем корпусів утримання 
свиней, майданчик тимчасового зберігання гною.  

Водне середовище: В ході проведення робіт, пов'язаних з реконструкцією комплексу вплив на 
гідросферу носить локальний характер.  

В період експлуатації буде здійснюватися забір води зі свердловин та скид каналізації у септик.  
Грунт: Діяльність не пов'язана з виконанням великих обсягів земляних робіт, з навантаженням, 

розвантаженням та транспортуванням грунту, в ході яких порушується цілісність грунтового покриву, 
відбувається не значне запилювання. Вплив об'єкту на період будівництва на грунти у процесі 
виробництва робіт можливий шляхом лише через забруднення паливно-мастильними матеріалами, 
вихлопами від пального працюючого автотранспорту та будівельним сміттям. Зазначені забруднення 
носитимуть виключно тимчасовий і локальний характер (окремі ділянки на проммайданчику в зоні 
будівництва).  

В період експлуатації продукти з біогазової установки будуть використані як добрива для 
рослин ,що буде мати позитивний вплив на підвищення родючості ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: Об'єкти природного- заповідного фонду та курортної зони в районі 
будівництва відсутні. 

Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти: Знесення зелених насаджень можливе у 
відповідності до ПКМУ 1145. Формування місцевих мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і 
поширенню шкідливих видів флори і фауни, не спостерігається, цілеспрямованих заходів з охорони 



рослинного і тваринного світу не передбачено. Заповідних та природоохоронних територій, пам'яток 
історії та культури, захист яких необхідний у зв'язку з реалізацією проектних рішень, немає. 

Шумовий вплив: Рівень шуму на період будівництва в центрі будівельного майданчика 
орієнтовно не буде перевищувати граничнодопустимих показників. На кордоні найближчої житлової 
забудови, з огляду на територіальну віддаленості від ділянки будівництва, рівень шуму залишиться на 
колишньому рівні внаслідок загасання звуку в просторі.  

В період експлуатації комплексу рівень шуму не впливатиме на загальний шумовий фон. 
Відходи виробництва: В процесі будівельних робіт утворюються такі види відходів: недогарки 

електродів, упаковочні матеріали, залишки цегли, бетону, деревини; тверді побутові відходи. Утворені 
в процесі будівництва відходи тимчасово складуються у спеціально відведених місцях в металевих 
контейнерах з подальшою передачею їх для утилізації і захоронення спеціалізованим підприємствам. 
Для розміщення відходів, що утворюються в період проведення робіт, додаткові земельні площі не 
використовуються.  

В період експлуатації будуть утворюватися: відходи від тари та упаковки, технологічного 
обладнання та побутові відходи. Свинячий гній буде використовуватися, як сировина для біогазової 
установки та в подальшому як органічне добриво. В процесі експлуатації будуть створені окремі 
майданчики для тимчасового зберігання відходів різного морфологічного складу та класу небезпеки. 

Навколишнє техногенне середовище: Запланована діяльність не матиме впливу на техногенне 
середовище. 

 
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”) 

 
Друга категорія (2.19), згідно  
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля”. 
Стаття 3 «Сфера застосування оцінки впливу на довкілля» 
Пункт 3. Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає: 
Підпункт 2) «Сільське господарство, лісівництво та водне господарство) 
Абзац 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)»  

 
Примітка: будівництво корпусу на 890 місць для свиноматок. 
 
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 

 
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні. 
 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
 
- проведення інженерно-геологічних та геодезичних вишукувань; 
- інформація про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі;  



- інформація про метеорологічні та кліматичні характеристики в місці здійснення планованої 
діяльності;  

- інформація про наявність об’єктів історико-культурної спадщини. 
 
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 

Дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до ст. 37 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності». (вид рішення відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про 
оцінку впливу на довкілля") що видається Департаментом державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Дніпропетровській області. 

(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 

 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 49000, м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. (056) 

742-89-80, 742-88-59 
Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, 49000, 

м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 097-599-76-05, ecology@adm.dp.gov.ua. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа) 
 


