
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 «Науково-виробнича агрокорпорація        

_______________________«Степова», код ЄДРПОУ – 32193229                                            
(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 

Юридична адреса: 52502, Дніпропетровська область, Синельниківський район, 

с. Веселе (Раївська с/р), вул. Токова, 2а. 

Фактична адреса: 52502, Дніпропетровська область, Синельниківський район, 

с. Веселе (Раївська с/р), вул. Токова, 13, 13а, 2а, 2б.  

Телефон: 0982989774, е-mail: sotula2101@gmail.com                                                          
(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 обробка, зберігання та пакування 

зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур на виробничих 

потужностях ТОВ «НВ АК «Степова» для подальшого використання  на земельних 

ділянках та передачі (продажу) споживачам, а також складування пестицидів та 

агрохімікатів.    

 

 

 



 Технічна альтернатива 1. 

Сушка, калібрування, хімічна обробка, фасування зерна та зберігання його на 

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

Технічна альтернатива 2. 

Зберігання зерна під навісом без попередньої обробки (сушки, протруєння) 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Об’єкт планованої діяльності знаходиться за адресами: 52502, Дніпропетровська 

область, Синельниківський район, с. Веселе (Раївська с/р), вул. Токова, 13, 13 а. Територія 

планованої діяльності відведена ТОВ «НВ АК «Степова» відповідно до  договору  оренди 

земельної ділянки від 19.07.2004 р., укладеного між Синельниківською районною 

державною адміністрацією та ТОВ «НВ АК «Степова», зареєстрованого за 

№ 040413101702, термін дії договору – 49 років. Територія загальною площею 2,68 га 

складається з двох ділянок: 

- кадастровий номер 1224887100:01:002:0052, площа – 1,5614 га: 

 - кадастровий номер 1224887100:01:002:0121, площа – 1,1245 га.  

Складські та офісні приміщення об’єкту планованої діяльності знаходяться за 

адресами: 52502, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Веселе (Раївська 

с/р), вул. Токова, 2а та 2б. ТОВ «НВ АК «Степова» орендує приміщення у ТОВ 

«Технопрім» (власника земельних ділянок) згідно наступних договорів: 

- договір оренди нерухомого майна (офісні приміщення по вул. Токова, 2а) № 

АК0102-02 від 01.01.2020 (площа приміщень – 309,6 м2), дійсний до 20.06.2022; 

- договір оренди нерухомого майна (складські приміщення по вул. Токова, 2а) 

№ АК0102-01 від 01.07.2019 та додаткові угоди до нього (площа приміщень – 20412,0 м2), 

дійсний до 20.06.2022;  

- договір зберігання (складська секція по вул. Токова, 2а) № ХР07-17Т від 01.02.2017 

та додаткові угоди до нього (площа секції  - 720,0 м2), дійсний до 31.12.2021; 

- договір оренди нерухомого майна (складські приміщення по вул. Токова, 2б) 

№ АК0106 від 01.06.2021 (площа приміщень – 1245,7 м2), дійсний до 31.05.2024. 

 

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

 Планована діяльність передбачається на відведених підприємству територіях з 

наявними договорами оренди, тому територіальна альтернатива 2 не розглядається 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Підвищення врожайності, створення нових робочих місць. Буде покращено 

соціально-економічний стан району завдяки відрахуванням в бюджет податків під час 

здійснення планованої діяльності. Вплив планованої діяльності  на соціальне-економічне 

середовище оцінюється як позитивний.  

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

ТОВ «НВАК «Степова» займається вирощуванням та доопрацюванням насіння, 

згідно з укладеними договорами, на замовлення. ТОВ «НВАК «Степова» передає 

замовникам насіння кращої якості, які відповідають найвищим європейським 

стандартам. 



Виробничі потужності підприємства знаходяться в с. Веселе Синельниківського 

р-ну Дніпропетровської обл. Режим роботи підприємства цілорічний: 8-годинний робочий 

день, 5 днів/тиждень.  

Вирощування зернових та технічних культур здійснюється на площі 114 га 

(обробка посівних площ здійснюється іншим підприємством за договором про надання с/г 

послуг). Надання послуг по доробці насіння с/г культур на заводі післязбиральної доробки 

насіння здійснюватиметься в обсягах 100 т/добу (з повним циклом доробки насіння 

пшениці) та 80 т/добу – насіння кукурудзи. 

Підприємство має дві вагові, 35548,2 м² складських (для зберігання с/г продукції, а 

також для зберігання пестицидів та агрохімікатів) та офісних приміщень, з них власних 

приміщень – 14106,6 м², орендованих – 21441,6 м². Склади використовуються за 

призначенням, в наявності договори зберігання, також частина складів та офісних 

приміщень здається в суборенду.  

 До складу підприємства входять: 

• приміщення основного виробництва: 

- цех по переробці насіння; 

- операторська. 

•приміщення допоміжного виробництва: 

- склад готової продукції; 

- складські приміщення; 

- складські приміщення для зберігання пестицидів та агрохімікатів; 

- адміністративно-побутові приміщення. 

 

Технологічний процес доробки насіння починається з вивантаження зерна в 

завальну яму, далі в ковшову норію, яка може подавати зерно: 

- на лінію сушки і подальшого очищення; 

- на лінію попереднього очищення; 

- на лінію очистки (калібрування - протравки – фасування); 

- у вуличний бункер, з нього в автомашину. 

Лінія сушки обладнана трьома циклофенами CF-20. Зерно подається на 

стрічковий конвеєр, з нього - на сушку зерна, далі просушене зерно подається на 

стрічковий конвеєр, а з нього в ковшову норію, яка може подавати зерно на: 

- лінію тонкої очистки - калібрування – протравки – фасування; 

- вуличний бункер, а з нього в автомашину. 

Лінія тонкого очищення – калібрування зерна: машина тонкого очищення зерна 

обладнана системою аспірації (циклофен CF-20), далі відбувається триєрування насіння. 

Після чого зерно можна подавати на калібрувальник, де виконується калібрування зерна 

на 3 фракції, кожна з фракцій накопичується у відповідному бункері.  

Далі зерно подається на пневмостіл з системою аспірації (циклофен CF-20), де 

здійснюється розподілення насіння за питомою вагою, після чого насіння подається через 

норію в один з 3 бункерів. Можливе відвантаження на даному етапі у біг-беги і передача 

на склад. 

Технологією обробки насіння, на прохання замовника, передбачене протруєння 

насіння, для чого у виробничому корпусі передбачені дві лінії протруєння і фасування 

насіння. Протруювання виконується в герметизованих машинах для протруювання 

насіння моделі Сentricoater CC 50. Процес протруєння автоматизований. Після обробки 

насіння зважується на вагах безперервної дії і фасується в пиловологонепроникні мішки 

одноразового використання. 



На склад готової продукції вивозиться розфасоване в біг-беги насіння, а також 

мішки з протруєним насінням. Насіння зберігається на складі до моменту відвантаження 

замовнику. 

Кількість робочих місць на об’єкті - 80 чоловік. 

Водопостачання здійснюється відповідно до договору з Синельниківським МКП 

«Водоканал» № 50 від 10.09.2018 на надання послуг з централізованого питного 

водопостачання та водовідведення. Обсяг споживання питної води, згідно Договору – 

3000,0 м3/рік. 

Водовідведення стічних вод ТОВ «ВН АК «Степова» здійснюється відповідно до 

договру з КП «Синельниківський міський водоканал» ДОР» №14 від 24.06.2020 р. 

Електропостачання здійснюється на підставі договору з ТОВ «Вільна 

енергетична компанія «Палівенерго» № 25Д від 07.04.2020 р. 

Газопостачання здійснюється на підставі договору з 
ТОВ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ»  № 11410W5D6DDР016 від 01.01.2016 р. 

_________  

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 Щодо технічної альтернативи 1 

- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично-допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, 

дотримання нормативів ГДВ; 

 - по акустичному впливу – допустимі рівні шуму; 

 - по поводженню з відходами – тимчасове розміщення відходів в спеціально 

відведених місцях, передача, згідно укладеним договорам, організаціям, які мають 

відповідну ліцензію;  

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів; 

- по ґрунту, поверхневим та підземним водам - відсутність на них прямого впливу; 

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 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); 

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. 

Інші обмеження: 

- дотримання правил пожежної безпеки 

 

 Щодо технічної альтернативи 2 

 Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1, 

окрім додаткових заходів щодо попередження пиління зерна 

 

 Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання меж санітарно-захисної зони та рівня шуму на межі житлової 

забудови 

 

 Щодо територіальної альтернативи 2 

 Не розглядається  - див. п.3 

 



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

 Щодо технічної альтернативи 1 

Інженерно-геодезичні вишукування, інженерно-геологічні вишукування, 

топогеодезичні вишукування. 

 

Щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної  альтернативи 1 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

До території підприємства наявні під’їзні дороги з твердим покриттям, 

виконано благоустрій та облаштування території. Додаткового еколого-інженерного 

захисту не потрібно. 

 

 Щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається  - див. п.3 

 

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

 Щодо технічної альтернативи 1 

Клімат, мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін клімату та 

мікроклімату  

Атмосферне повітря – планована діяльність буде супроводжуватися викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що не перевищують нормативів ГДВ.  

Водне середовище – вплив виявляється в водоспоживанні та водовідведенні. На 

об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові 

води.  

Ґрунти –вплив при якому буде відбуватися погіршення показників фізико-механічних 

властивостей ґрунтів не передбачається.  

Рослинний та тваринний світ – заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних 

насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні. Вплив не 

очікується. 

Техногенне середовище – в районі розміщення планованої діяльності відсутні 

пам’ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та об’єкти природно-

заповідного фонду, вплив на сусідні будівлі та споруди не очікується. 

Геологічне середовище – вплив відсутній. 

Соціальне середовище – споживачі отримують зернові культури високої якості.  

 

Щодо технічної альтернативи 2 

_Аналогічно до технічної альтернативи 1, окрім збільшеного впливу на атмосферне 

повітря за рахунок пиління зерна 

 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання меж санітарно-захисної зони та рівня шуму на межі житлової 

забудови 

 

Щодо територіальної альтернативи 2 

_Не розглядається – див. п.3 

 



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") 

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 

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

впливу на довкілля, абз.3 п.7, ч. 3, ст.3,  абз.1, 2 п.8, ч. 3, ст.3 та абз.7 п.11, ч. 3, ст.3 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля: 

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 з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля” № 2059-VIII 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 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 

                                  

Документи дозвільного характеру, а саме:  

- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами (ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря) 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") 

 

що видається  

Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної    

державної адміністрації________________________________________________________       
 (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 Дніпропетровської обласної_____ 

        державної адміністрації,  м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 096 512 94 24,______                      

                                              e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua__________________________                                   
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua

