
                                                Додаток 3  

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 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

20192142851  

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво свинокомплексу № 11, що 

знаходиться за межами населеного пункту Гостролуцької селищної ради Баришівського 

району Київської області. Продуктивність   50 тис. голів за рік з живою вагою 5,5 тис. 

тонн у рік. За основу технології вирощування й відгодівлі у свинокомплексі прийнята 

технологія датської фірми «Vissing Agro». Ця технологія є найбільш ефективною у 

світі. Передбачається впровадження передових вітчизняних і світових досягнень, 

ефективних рішень технологічного, санітарно-технологічного і організаційного 

характеру. Реалізація даного проекту продовжить розвиток підприємства СП ТОВ 

«НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що сприяє розвитку сільського господарства країни та 

збільшенню робочих місць. 

 

   Склад основних виробничих та допоміжних приміщень свинокомплексу №11 

Найменування 

приміщень 

Позиція  

  корпусу за 

  генпланом 

Площа 

забудови 

м
2
 

Поверхня 

Будинок 

Розміри 

в осях, м 
Висота, м 

1 2 3 4 5 6 

Виробничі      

 Свинарник для 

запліднення  
1 1568,2 1 1884 2,6 

 Свинарник для 

запліднення та 

супоросу 

1А 1456,00 1 1878 2,6 

 Свинарник для 

очікування 

2 

2А 

1568,45 

1568,45 

1 

1 

1884 

1884 

2,6 

2,6 

 Свинарник для 

проведення 

опоросів 

3 

3А 

4А 

1400,17 

1400,17 

1121,18 

1 

1 

1 

1875 

1875 

1860 

2,6 

2,6 

Свинарник для 

дорощування 
6 

6А 

7А 

1623,36 

1623,36 

1623,36 

1 

1 

1 

1887 

1887 

1887 

2,6    

2,6 



Свинарник-

відгодівельник 

 

7 

8 

8А 

9 

9А 

10 

10А 

11А 

11 

1568,45 

1568,45 

1568,45 

1568,45 

1568,45 

1568,45 

1568,45 

1568,45 

1568,45 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1884 

1884 

1884 

1884 

1884 

1884 

1884 

1884 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

Разом  29065,75    

      

Допоміжні      

Будівля прийому 

та відвантаження 

свиней 

11 85,65 1 76,5 2,5 

Санпропускник 

Ветпункт 
5 677,15 1 3618 2,7 

    Перехідна 

галерея 
10 1211,26 2,6 308,43,84 2,6 

система видалення гною, що складається із самопливної системи видалення до 

2-х приймальних рідино збірників ємністю по 75 м3 з насосами, 8-х гноєсховищ 

корисним об’ємом  6534,5 м3 кожне та 2-х карантинних ємностей гною корисний об’єм 

яких складає 75 м3 кожне                                                                                                          . 
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

2. Суб’єкт господарювання  

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», код ЄДРПОУ – 25564175      .  
 (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), 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  

08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. 

Привокзальна, 2. Поштова адреса: 08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький  

р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2 тел/факс (04567) 2-81-92                              .  
 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу 

Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua. 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Дозвіл на виконання будівельних робіт видається Державною архітектурно - 

будівельною інспекцією України                                                                           , 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»        . 
нормативний документ, що передбачає його видачу) 

 

 

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 



впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 

громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 

але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 

господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 

надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  

Громадські слухання відбудуться 18 червня 2019 року о 11:00 годині у селі 

Гостролуччя, Баришівського району, Київської області,  у приміщенні будинку 

культури, вул. Центральна,82                                                                                                   . 
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 

інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу 

Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua. 
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу 

Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua. 
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 999 аркушах. 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 

також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. Офіс СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», 08420, Київська область, Переяслав-

Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2 з 24.05.2019 р. пн-пт з 9.00 

до 17.00, контактна особа – Барсуков Олександр Олександрович тел.. 050-353-23-37      . 



2. Приміщення Гостролуцької сільської ради, 07520, Київська обл., Баришівський р-н, 

с. Гостролуччя, вул. Центральна 75, з 24.05.2019 р. пн-пт 8:00-17:00, контактна особа – 

Галушко Василь Андрійович , тел.. 04576-24510                                                                   . 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  

може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 

 


