
 

  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 

Приватне акціонерне  товариство «ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ» 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

                      код згідно з ЄДРПОУ 32616426                    _ 
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  

49022, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Маршала 

Малиновського, 120.                                                   _ 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

Контактний номер телефону:+38(056)732-12-38, факс:+38(056)732-12-39   _ 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планована діяльність, її характеристика.  

      Будівництво цеху з виробництва фруктози кристалічної по вул. 

Маршала Малиновського, 120, 122, потужністю 100 тонн на добу готової 

продукції. Дизайн і відпрацювання технологічного процесу проведено 

фірмою BMA/Starcosa (Німеччина).                                      _ 

 

Технічна альтернатива 1. Основне технологічне обладнання має високий 

технологічний рівень автоматизації і надійності та виготовлено: BMA 

Cemsan(Туреччина), Ludan Engineering Co/Ltd (Румунія), Schmidt 

(Німеччина), Alfa Laval (Швеція).                                     _ 

    Сировиною для виготовлення кристалічної фруктози є глюкозо-

фруктозний сироп марки ГФС-42, що виготовляється на існуючих потужностях 

підприємства.                                                          _ 

    За технологічною схемою сировину піддають іонообмінному очищенню за 

допомогою іонообмінної смоли. Очищений сироп подається на дегазифаер 

(деаератор) для видалення кисню та вуглекислого газу. Далі сироп 

подається на хроматографічну колону з катіонітом для розділення на 

глюкозу і фруктозу. Глюкоза направляється на ізомеризацію, випарну 

установку, установку для очищення активованим вугіллям та знову на 

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



 

випарну установку. Після чого вона надходить в дегазифаер для видалення 

повітря і направляється на ізомеризацію та очищення активованим 

вугіллям. Очищену фракцію глюкози повертають на початок процесу або 

направляють в цех виробництва ГФС-42.                                 _ 

    Отримана після хроматографічного розділення фракція фруктози 

проходить через колони з іонообмінними смолами та ділянку очищення 

активованим вугіллям і поступає через випарну установку в 

кристалізатор. Утворені кристали на центрифугах відокремлюються від 

маточного розчину. Маточний розчин збирається в спеціальній ємності та 

направляється для використання в основному виробництві (цех ГФС-42) або 

повертається назад в процес. Після сушки кристали поділяються на 

фракції за розміром та надходять на ділянку фасування.                _ 

    Прийнята технологічна схема виробництва дозволяє організувати 

процес з найменшою кількістю утворення технологічних відходів.        _ 
 

Технічна альтернатива 2.  Виробництво фруктози кристалічної є сучасно 

організованим, високо автоматизованим, безперервним виробництвом, що 

відповідає світовим нормам харчового законодавства. Прийняті технічні 

рішення та обране устаткування відповідають передовим світовим 

технологіям в харчовій промисловості. Враховуючи якісні характеристики 

продукції, енергетичні показники технології, відповідність потужностей 

обраного устаткування технічним характеристикам основного виробництва, а 

також оптимальний промисловий симбіоз прийнятої технології з існуючими 

технологічними процесами, розгляд інших варіантів технічної альтернативи 

прийнято недоцільним, тому - не розглядаються.                         _ 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*. 
 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Провадження 

планової діяльності планується на земельній ділянці якою 

ПрАТ «ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ» користується на правах 

довгострокової оренди. Згідно з матеріалами генерального плану розвитку 

міста, земельна ділянка розташована на існуючій території виробничих, 

складських, комунальних підприємств. Цільове та функціональне 

призначення зазначеної земельної ділянки відповідає вимогам 

містобудівній документації на місцевому рівні.                        _ 

    Місце розташування цеху має необхідну інфраструктуру з відповідними 

резервами енергозабезпечення та відповідає вимогам ДБН 360-92 

«Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень».   

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Враховуючи 

відповідність планової діяльності існуючій схемі районного планування, 

генеральному плану та зонації міста, відповідність санітарно-захисної 

зони нормативним актам, а також факт наявності інженерної підготовки 

території, зручність логістичних потоків (сировиною для виробництва 

фруктози кристалічної є продукція, що виробляється на основному 

виробництві, а також потреба основного виробництва в побічних продуктах 

цеху), тому інші територіальні альтернативи не розглядаються.        _  
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
 

    Планова діяльність вносить позитивний вплив на формування 

соціальної складової життєдіяльності мешканців міста завдяки створенню 

нових робочих місць (понад 76 працівників).                           _ 

    Організація нового виробництва збільшить обсяг продукції 

підприємства та відповідно збільшить надходження коштів до державного 



 

бюджету за статтею податкові зобов’язання.                            _ 

    Збільшення виробництва та чисельності зайнятих, супроводжується 

підвищенням рівня життя, що позитивно вплине на рівень і темпи 

економічного розвитку країни та зростання ВВП.                        _ 

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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

    Виробництво призначене для виготовлення фруктози кристалічної, яке 

відповідно до класифікації КВЕД – 2010 віднесено до класу 10.62 - 

виробництво крохмалів і крохмальних продуктів.                        _ 

    Потужність цеху – 100 тонн/добу.                                  _ 

    Параметри цеху: - довжина цеха – 80м;                             _ 

                    - площа забудови  – 4354 кв.м;                     _ 

                    - гранична висота будівель та споруд – 50м;        _ 

                    - кількість поверхів – від 1 до 5;                 _ 

    Встановлена потужність електроустановок - 5892,79кВт.              _ 

    Потреби в природному газі –280 н м
3
/год.                           _ 

    Потреби в воді – пом*ягчена 15м
3
/год, демінералізована 20м

3
/год, 

питна вода 13,99 м
3
/год.                                               _ 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
 

щодо технічної альтернативи 1.  Розрахункові максимальні приземні концентрації 

забруднюючих речовин з урахуванням фонових забруднень як при 

нормальному режимі роботи так і в разі виникнення аварійної ситуації на 

межі житлової забудови не повинні перевищувати нормативних показників і 

відповідати санітарним вимогам.                                       _ 

щодо технічної альтернативи 2.          Не розглядаються                      _ 

щодо територіальної альтернативи 1. Гранична допустима висота - 50,0 м. 

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки визначається 

згідно з ДБН 360-92. Винесення за межі будівництва наземний транзитний 

газопровід середнього тиску д-108 мм. 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. Сейсмостійкість будівель 

(споруд) виконати для сейсмічного районування території 5-ти бальної 

зони. 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 розглядаються                       _ 
 

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

щодо технічної альтернативи 1. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та 

інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні рішення 

будуть забезпечувати виконання ДБН і санітарно-гігієнічних норм та 

правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи від підтоплення 

підземними водами. Для забезпечення виробництва планується 

використовувати існуючу еколого-інженерну підготовку майданчика 

основного виробництва (вертикальне планування, існуючу мережу 

відведення дощових, госппобутових і талих вод).                       _ 
 

щодо технічної альтернативи 2.         Не розглядаються.                      _ 



 

щодо територіальної альтернативи 1. Захист земельної ділянки будівництва та 

прилеглої території забезпечується раціональним рішенням схеми 

генплану, організацією водовідведення зливових стоків в систему  

внутрімайданчикової мережі зливової каналізації та очистки на існуючих 

очисних спорудах.                                                     _ 
 

щодо територіальної альтернативи 2._    Не розглядаються.                      _ 
 

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

щодо технічної альтернативи 1. Можливі впливи планованої діяльності (при 

будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:                 _ 

- клімат і мікроклімат - в межах встановлених нормативів. Можливі впливи 

при роботі теплотехнічного обладнання;                                 _ 

- повітряне – вплив при експлуатації технологічного обладнання та від 

будівельної техніки і будівельних робіт – в межах нормативного;        _         

- шум, вібрація – в межах встановлених нормативів;                     _ 

- водне – водоспоживання здійснюється з мереж міськводоканалу та 

планується використання підземної води з існуючої на підприємстві 

водозабірної мережі свердловин. Скид води стічної в поверхневі водойми – 

відсутній. Госппобутові та виробничі стічні води відводяться в систему 

внутрімайданчикової каналізації з очисткою на локальних очисних спорудах 

з подальшою передачею в систему міської каналізації згідно з технічними 

умовами;                                                               _ 

- ґрунт – проектом не передбачено зняття родючого шару ґрунту, оскільки 

на даний час на зазначеній ділянці родючий ґрунт відсутній 

(деградований). При роботі технологічного устаткування відсутні фактори 

хімічного, біологічного та радіоактивного забруднень, значних вібрацій, 

що можуть вплинути на надра.                                          _ 

- рослинний і тваринний світ - на відведеній земельній ділянці відсутні 

зелені насадження. Після завершення будівельних робіт передбачено 

проведення благоустрою території та влаштування квітників і газонів.  _ 

- заповідні об'єкти - об'єкти природно - заповідного фонду і території, 

перспективні для заповідання (зарезервовані з цією метою) в районі 

підприємства відсутні.                                                _ 

- технологічні відходи планової діяльності і відходи утворені від 

процесів обслуговування устаткування та утворені в процесі будівництва, 

будуть передаватись спеціалізованим підприємствам в сфері поводження з 

відходами.                                                             _ 
 

щодо технічної альтернативи 2.           Не розглядаються.____         _________ 

щодо територіальної альтернативи 1.  В проекті на планову діяльність буде 

передбачено виконання екологічних, санітарно-гігієнічних, 

протипожежних, містобудівних та інших територіальних обмежень згідно з 

вимогами діючих нормативних документів.                               _ 

щодо територіальної альтернативи 2._     Не розглядаються.                _____  
 

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 видів планованої діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 

довкілля - виробництво крохмалю.                                      _  

     Планова діяльність належить до частини 3 Пункту 8 статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”.                              _  



 

 

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 

_  Планований обсяг досліджень: інженерно-геологічні вишукування; топо 

– геодезична зйомка.                                                  _ 

 
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 планованої діяльності 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  
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  

дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до ст.37 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності»                    _ 

 (вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції 

України.                                                             _  

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення) 
 

15. Усі зауваження та 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. Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, 

вул. Лабораторна, 69. Електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua, 

тел.+38 (096) 512 94 24                                                _ 

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 
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