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СП ТОВ «Нива Переяславщини» 
Шакель Віталію 
вул. Лаврська, 16; м. Київ; 01015. 

Державною установою «Інститут громадського здоров׳я ім. О.М.Марзєєва Національної 
академії медичних наук України» на підставі законів України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» (ст. 11, ст.12), "Про регулювання містобудівної діяльності" 
(ст. 41, пункт 4, підпункт 6), Свідоцтва № 01 від 22.11.2018 р. з акредитації установ і організацій на 
проведення робіт з гігієнічної регламентації небезпечних факторів, виданого Комітетом з питань 
гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров‘я України, листів СП ТОВ «Нива 
Переяславщини» від 13.05.2019 р. № 01-0977/02-01, від 29.05.2019 р. № 01-1088/06.01-01 та договорів 
від 14.05.2019 р. № 1496 і від 30.05.2019 р. № 1730 між ДУ «ІГЗ НАМНУ» та СП ТОВ «Нива 
Переяславщини» проведена санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів «Детальний план 
території під будівництво свинокомплексу № 11 СП ТОВ «Нива Переяславщини» в адміністративних 
межах Гостролуцької сільської ради Баришівського району Київської області» (за межами населеного 
пункту) в частині проведення оцінки впливу планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення 
(Розробник – ТОВ «Центр АПЛД»). 

За результатами санітарно-епідеміологічної оцінки проектні матеріали «Детальний план 
території під будівництво свинокомплексу № 11 СП ТОВ «Нива Переяславщини» в адміністративних 
межах Гостролуцької сільської ради Баришівського району Київської області» (за межами населеного 
пункту) та звіт з оцінки на довкілля «Будівництво свинокомплексу №11 з закінченим виробничим 
циклом відгодівлі 50-ти тисяч голів свиней на рік на території Гостролуцької сільської ради 
Баришівського району Київської області. (за межами населеного пункту)», розроблений у 2019 р., № 
20192142851 у ЄДР з ОВД в частині проведення оцінки впливу планованої діяльності на довкілля 
та здоров’я населення із встановленням санітарно-захисної зони розміром у 2000 м за всіма 
напрямками від найближчих джерел забруднення довкілля відповідає вимогам законів України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про оцінку впливу на довкілля» 
та нормативних документів ДСП № 173-96, ДСанПіН 2.2.4-171-10, «Переліку гранично-допустимих 
концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць» від 
03.03.2015 р., затверджених т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України, «Державних 
санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на 
території житлової забудови», затвердженим наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463, ДБН 
В.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 та вимогам Директиви 2008/50/ЄС. 

Матеріали повертаються замовнику у порядку, передбаченому законодавством (згідно з 
договорами № 1496 від 14.05.2019 р. і № 1730від 30.05.2019 р.). 

Додаток: науковий звіт про результати робіт на 21 аркушах – 1 примірник. 


