
_______________________________________ 
(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 Агропромислове Підприємство “Аркадія” 
Код ЄДРПОУ 31104143 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Приватне Агропромислове Підприємство “Аркадія”. 
Юридична адреса: 48201, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, селище міського типу 

Гусятин, вул. Шевченка, будинок 2Б. Директор – Пилипів Микола Іванович. 
Тел. +380952080619, e-mail: reyslin@i.ua 

 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 

Планована діяльність, її характеристика 

Приватне Агропромислове Підприємство “Аркадія” планує будівництво свинокомплексу 
з закінченим циклом до 3,0 тис. місць в смт Гримайлів по вул. Шевченка 61П (за межами 
населеного пункту на території Гримайлівської селищної ради), Чортківського (Гусятинського) 
району, Тернопільської обл. 

Технічна альтернатива 1 
При здійсненні планованої діяльності система видалення гною передбачає сім бетонних 

резервуарів об’ємом 513 м. куб. кожен. Резервуари закритого типу. Гній до резервуарів 
потрапляє самопливною системою каналізації. 

Технічна альтернатива 2 
Як альтернатива розглядається варіант системи видалення гною та його зберігання, який   

полягає  в  тому,  що  гній  необхідно  поміщати  в гноєсховище відкритого типу. Однак,   при   
цьому збільшуються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності:  територіальна альтернатива 1 
Свинокомплекс в смт Гримайлів по вул. Шевченка 61П (за межами населеного пункту на 

території Гримайлівської селищної ради), Чортківського (Гусятинського) району, 
Тернопільської обл. Свинокомплекс  буде  розташований  на земельній  ділянці  площею  9,3480  
га  (кадастровий  номер:  6121655400:01:018:0007;  тип  власності: комунальна власність; 
цільове призначення: 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва). 

Дана   альтернатива   є   найбільш ефективною з точки зору розташування транспортної 
інфраструктури та житлової забудови.  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт прив’язаний до меж відведеної 
земельної ділянки). 

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



4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість збільшення 

надходжень в державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних 
нормативів, створення додаткових робочих місць, за рахунок працевлаштування місцевого 
населення із забезпеченням сучасних умов праці. В  соціальному  плані  реалізація  проектних 
рішень має позитивне значення. 

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

Потужність свинокомплексу по вирощуванні свиней - до 3000 місць, в тому числі 495 
місць для свиноматок, 1500 місць для свиней до 30 кг, 1000 місць для свиней більше 30 кг.  

Планована діяльність передбачає будівництво свинарника для утримання супоросних 
свиноматок, свинарника опоросу та дорощування, свинарника-відгодівельника, 
санпропускника, семи гноєзбірників, бункерів для зберігання кормів, насосну станцію 
пожежогасіння з резервуарами води, дезбар’єру, пункту пропуску, очисних споруд поверхневих 
стоків та ін. Водопостачання буде здійснюватися від існуючої артезіанської свердловини. 

Система видалення гною передбачає 7 бетонних резервуарів об’ємом 513 м. куб. кожен. 
Резервуари закритого типу. Гній до резервуарів потрапляє самопливною системою каналізації. 

Відходи тваринного походження підлягають утилізації в установці термічного знищення 
органічних відходів (крематорії), що планується розмістити на території свинокомплексу. 
Також можлива їх передача спеціалізованій організації згідно договору. 

Режим роботи на підприємстві щоденний, цілодобовий, у три зміни. 
На території планується розміщення трьох свинарників: для утримання супоросних 

свиноматок, свинарник опоросу та дорощування, свинарник-відгодівельник. 
Запланований  комплекс  ветеринарно-санітарних  заходів  направлених  на  

попередження проникнення і виникнення інфекційних захворювань. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:  
щодо технічної альтернативи 1 
- дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел; 
- утилізація відходів у відповідності з вимогами чинного законодавства; 
- дотримання допустимих рівнів шуму 
- дотримання вимог Водного кодексу, санітарних норм. 
щодо технічної альтернативи 2 
аналогічно технічній альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1 
- дотримання містобудівних умов та обмежень; 
- дотримання розмірів СЗЗ; 
- дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами. 
щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

- виготовлення проектної документації; 
- застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню; 
- забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, спецодягом і спецвзуттям; 
- дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх вивіз. 
щодо технічної альтернативи 2 
аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
- забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм та правил;  
- заходи, направлені на запобігання аваріям. 
щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається. 
 
 



8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:  
щодо технічної альтернативи 1 
• атмосферне повітря - викиди в атмосферне повітря в межах нормативів гранично-
допустимих викидів; 

• водне середовище - утворення господарсько-побутових, виробничих стоків; 
• ґрунти - утворення відходів, та подальше поводження з ними; 
• рослинний і тваринний світ - опосередкований вплив; 
• вплив на клімат і мікроклімат - відсутній;  
• вплив на соціальне середовище (населення) – позитивний вплив,  створення нових 
робочих місць; 

• вплив на техногенне середовище - відсутній. 
щодо технічної альтернативи 2  
аналогічно технічній альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1 
соціальне середовище - гігієнічні нормативи допустимого вмісту забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі, санітарні норми допустимого шуму. 
щодо територіальної альтернативи 2  
не розглядається 

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”) 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з  
ст.3 п.3, пп.2. Закону України „Про оцінку впливу на довкілля”  (потужності для вирощування: 
свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше); установки для 
промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва). 

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) 

Транскордонний вплив на довкілля відсутній. 
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-VШ 
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 впли-
ву, 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 про-
вадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля 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 роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайме-
нше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і про-
позиції 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, зазначе-
ному 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 (за-
значений 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 під-
писом 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, що видається 
Управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області   

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, необхідно надсилати до  

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної 
адміністрації, що розташоване за адресою: 46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль,                
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, тел. (0352) 22 00 20. Контактна особа - Груніна Світлана 
Олександрівна.  

 


