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

                                               код ЄДРПОУ – 31261727                                          
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
                 52029,  Дніпропетровська  область,  Дніпровський  район,
_ 
               с. Степове, вул. 30 років Перемоги, 23,  +380665278357            _

(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

Планована  діяльність  полягає  у  реконструкції  системи  зберігання,
переробки  та  утилізації  гнойових  стоків  ПП  «СІГМА»  за  адресою:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.     Піщанка, вул. Лугова, 3-а  



Технічна альтернатива 1.
Реконструкція системи зберігання, переробки та утилізації гнойових

стоків ПП «СІГМА» за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-
н, с.Піщанка, вул. Лугова, 3-а.

Передбачено реконструкцію очисних споруд з будівництвом резервуару
метантенка,  фільтруючого біоплато другого ступеню – 2 шт.,  та поясу
зелених лісових насаджень,  а також задіяти існуючі резервуари лагун та
будівлі для очистки та утилізації стоків. Загальна кількість стоків  - 80,0
м  3  /добу.     В  результаті  реконструкції  споруд  зберігання,  переробки  та  
утилізації гнойових стоків свинокомплексу буде отримано:

- біогаз в обсязі 2000 м  3  /добу;  
- води зворотного використання на потреби СК механічно і глибоко

(чотирьохступеневе)  біологічно-очищенні  г/с  які  утилізуються  в  якості
оборотної води на полив поясу зелених насаджень, води на замив корпусів, а
надлишок на біоплато другого ступеню в обсязі 40 м  3  /добу;  

- твердих біологічних добрив після БГС в обсязі 2-3 м  3  /добу.  

Технічна альтернатива 2.
Використання для локальної очистки стічних вод лише сепаратор з

біопрудами без використання метантенку та фільтруючого біоплато 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
51283,  Дніпропетровська  обл.,  Новомосковський  р-н,  с.Піщанка,

вул.     Лугова,     3-а,  на території ПП «СІГМА»  

Територіальна альтернатива 1.
 Здійснення діяльності планується на території та в межах   існуючої  

земельної ділянки ПП «СІГМА»     відповідно договору    оренди земельної ділянки
від 27.02.2007 р., та додаткової угоди до нього від 07.09.2018 укладених між
Новомосковською районною державною адміністрацією  та ПП «СІГМА»
(кадастрові  номери:  1223285500:01:204:0023,  1223285500:01:204:0027,
1223285500:01:204:0006,  1223285500:01:204:0007,  загальна  площа  –
31,9965     га)  

Територіальна альтернатива 2.
Планована  діяльність  передбачається  на  території  існуючого

підприємства  з  наявним  договором  оренди  землі,  тому  територіальна
альтернатива 2 не розглядається       

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
 Підвищення  ефективності  очищення  стічних  вод  підприємства,

мінімізація впливу на водні об’єкти та на здоров’я людей. 



Зниження  економічних  витрат  місцевої  каналізаційної  станції  на
очищення стоків, що поступають від підприємства. 

Отримання екологічного палива – біогазу.

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

ПП  «СІГМА»  є  підприємством  с/г  промисловості,  основною
діяльністю  підприємства  є  розведення  тварин  (свиней).     Режим  роботи  
підприємства безперебійний: 365 днів/рік (цілодобовий).     

Основні стадії виробництва:
• підготовка корпусів (секторів) до прийому тварин;
• прийом товарного молодняка з репродуктора 
•  проведення,  передбачених  санітарно-ветеринарними  схемами,

обробок тварин;
• прийом кормів, їх тимчасове зберігання і роздача тваринам;
•  годування та напування тварин;
•  підтримку  заданого  температурно-вологого  режиму  і

технологічного освітлення в приміщеннях для утримання тварин;
•  збір і видалення полеглих тварин і післяпологового посліду;
•  транспортування  полеглих  тварин  в  зону  розміщення  будівлі

санітарної бійні з ветеринарною лабораторією;
•  відвантаження відгодованих свиней на м’ясокомбінат;
•  відвантаження  вилучених  непродуктивних  тварин  на

м’ясокомбінат.
Площа території підприємства складає 31,9965 га.
Потреба  в  трудових  ресурсах  для  обслуговування  запланованих

каналізаційних очисних споруд свинокомплексу, становить 9 робочих місць і
задовольняється за рахунок місцевого населення. 

На  теперішній  час  до  складу  Станції  механічної  очистки  стоків
входять наступні споруди та обладнання:

- будівля сепаратора, з вивантаженням сухого гною на авто причеп;
-  резервуар  усереднювач  прийому  гнойових  стоків  з  свинарників  та

подачі на сепаратор з системи перемішування міксер;
- насосна станція подачі гнойових стоків на сепаратор;
- шнековий сепаратор.
Зануреним  насосом  стоки  подаються  на  сепаратор,  звідти  тверда

фракція  відвозиться  причепами  на  майданчик  твердої  фракції  а  рідка
самопливом крізь  розподільчий колодязь направляється на три лагуни для
біологічної очистки.

Планована  діяльність  полягає  у  системі  накопичення,  переробки  та
утилізації  гнойових  стоків.     Передбачено  реконструкцію  очисних  споруд  з  
будівництвом  резервуара  метантенка,  фільтруючого  біоплато  другого



ступеню – 2 шт.,  та поясу зелених лісових насаджень,  а також задіяти
існуючі резервуари лагун та будівлі для очистки та утилізації стоків.     

1.  У  метантенку  відбуватиметься  основна  переробка  органічної
складової (забруднень) гнойових стоків (г/с) в біогаз зі зниженням її вмісту
на 60-80%. 

2. У існуючому сепараторі здійснюватиметься розділення на рідку та
тверду  фракцію,  звідки  тверда  фракція  тракторним  причепом
направлятиметься  на  діючу  площадку  компостування,  а  рідка  фракція
самопливом діючим трубопроводом поступатиме на біологічну очистку.

3. Аеротенк першого ступеню – перша діюча лагуна, де передбачено
встановлення  аераційного  обладнання  (гідропневматичні  струйні
ежекційні). На цьому етапі відбуватиметься переробка органічної складової
(окислення  бактеріями активного мулу)  у  вуглекислий  газ  зі  зниженням її
вмісту  на  15-25%  (від  початкового),  та  початок  переробки  (окислення
бактеріями активного мулу) амонійного азоту, перша стадія - нітрифікація
(окислення аміаку до нітратів). 

4. Аеротенк нітрификатор другого ступеню - друга діюча лагуна, де
також передбачено встановлення аналогічного аераційного обладнання. На
цьому етапі відбуватиметься переробка органічної складової (забруднень) в
вуглекислий  газ  з  зниженням  її  вмісту  на  15-25%  (від  початкового),
закінчення 1 стадії нітрифікації переробки амонійного азоту, та початок 2
стадії – денітрифікації (відновлення нітратів до газоподібного азоту). 

5.  Аеротенк  денітрификатор  третього  ступеню  -  третя  діюча
лагуна, де також планується встановити аналогічне аераційне обладнання.
На  цьому  етапі  відбуватиметься  переробка  органічної  складової
(забруднень) у вуглекислий газ та 2 стадія переробки аммонійного азоту -
денітрифікація. 

6.  Біофільтруюче біоплато з  вищею водною рослинність  -  земляний
резервуар  з  гідроізоляцією  та  фільтруючим  біозавантаженням  з  вищею
водною  рослинністю.  На  цьому  етапі  відбуватиметься  остаточна
переробка органічної складової (забруднень) у вуглекислий газ та закінчення
переробки амонійного азоту – 2 стадії денітрифікації. 

Стоки  проходячи  фільтруючий  шар  освітлюватимуться  та
збиратимуться  дренажною  системою,  далі  освітленні  стоки
поступатимуть  в  приймальний  розподільчий  колодязь,  звідки  погрузним
насосом крізь керуючі засувки напірними трубопроводами подаватимуться
на утилізацію.

Загальна кількість стоків  - 80,0 м  3  /добу.   В результаті реконструкції
споруд зберігання, переробки та утилізації гнойових стоків свинокомплексу
буде отримано:

- біогаз в обсязі 2000 м  3  /добу;  



- води зворотного використання на потреби СК механічно і глибоко
(чотирьохступеневе)  біологічно-очищенні  г/с  які  утилізуються  в  якості
оборотної води на полив поясу зелених насаджень, води на замив корпусів, а
надлишок на біоплато другого ступеню в обсязі 40 м  3  /добу;  

- твердих біологічних добрив після БГС в обсязі 2-3 м  3  /добу.  

Водопостачання   ПП «СІГМА» здійснюється за рахунок підземних вод  
з існуючої водозабірної свердловини:  водозабірна свердловина №1. Загальний
об’єм використання води для господарсько-питних та виробничих потреб
підприємства становить 172,725 м  3  /добу; 63,045 тис. м  3  /рік.  

Водовідведення    стічних  вод  ПП  «СІГМА»  здійснюється  в  
накопичувачі. На підприємстві передбачена локальна очистка та розділення
гноєвмісних стічних вод. Планованою діяльність передбачено удосконалення
системи очистки. 

Електропостачання   здійснюється  на  підставі  договору  з  
ТОВ     «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» №333а/24 від 01.12.19.  

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 шумовому 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;

-дотримання санітарно-захисної зони підприємства.

щодо технічної альтернативи 2
  Технічна альтернатива 2 аналогічна технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання  зон  санітарної  охорони  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, обстеження споруд, топогеодезичні вишукування.
щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної  альтернативи1

щодо територіальної альтернативи 1
Озеленення території та здійснення благоустрою.

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. Максимальні приземні концентрації по усім забруднюючим
речовинам не перевищать ГДК атмосферного повітря населених місць на
межі СЗЗ. 

Водне середовище – вплив локальний та у нормативних межах. Вплив
виявляється  в  водоспоживанні  та  водовідведенні.  На  об’єкті  не
передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові
води.  Крім  того,  планованою  діяльністю  передбачається  реконструкція
системи зберігання, переробки та утилізації гнойових стоків, завдяки чому
забезпечуватиметься  багатоступеневе  їх  очищення,  та  в  результаті
отримання води, придатної для зрошування.

Ґрунти  –  можливий  незначний  вплив  при  будівництві.  При  цьому
погіршення  показників  фізико-механічних  властивостей  ґрунтів  не
відбуватиметься.  З  метою  запобігання  негативного  впливу  на  ґрунт
передбачається  оснащення  території  контейнерами  для  побутових  і
будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. 

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.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання  зон  санітарної  охорони  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.5 п.2, ч. 3, ст.3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року
та п.14, 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  (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 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

 Відповідно  до  законодавства  рішенням  про  провадження  даної
планованої діяльності буде документ дозвільного характеру, а саме Дозвіл



на виконання будівельних робіт (ст. 37 Закону України «Про регулювання
містобудівної  діяльності»)  та  Дозвіл  на  викиди  забруднюючих  речовин  в
атмосферне  повітря  та  інші  документи  дозвільного  характеру  у  сфері
охорони довкілля  .                                                                                          _   

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається 
Державною  архітектурно-будівельною  інспекцією  України,  

 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)
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