____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
_______________2019272792_________________
(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
Нове
будівництво
"Комплексу
з
переробки
органічної
частини
відходів
сільськогосподарського виробництва для виробництва електроенергії з біогазу" розташованого
на території с. Соколів (за межами населеного пункту), Теребовлянського району
Тернопільської області». Біогаз виробляється за допомогою анаеробного зброджування
органічної частини відходів, що піддаються біологічному розкладанню з подальшим
спалюванням його в генераторах для отримання електричної та теплової енергії. Біогаз – 11 117
м3/добу з вмістом метану ≥ 53,8 % і вмістом сірководню ≤ 200 ppm на виході із системи
очищення газів.
Виробництво біогазу планується на основі сировини із існуючих об’єктів та структурних
підрозділів ТОВ «Захід Агропродукт». При експлуатації біогазового комплексу за попередніми
розрахунками планується отримати 8 971 МВт∙год/рік електроенергії та 9 145 МВт∙год/рік
теплової енергії (у вигляді води).
Залишки бродіння, що утворюються в процесі виробництва біогазу є якісним добривом, яке
буде використовуватися замість мінерального добрива.
Сировиною для виготовлення біогазу є: курячий послід – 43,84 т/добу з вмістом сухих
речовин 29,5 %; силос кукурудзяний – 31,51 т/добу з вмістом сухих речовин 32%; вода технічна
– до 31 м3/добу.
Транскордонний вплив не прогнозується.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Агропродукт», код ЄДРПОУ 31877853,
48400, Україна, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Галицька, 174, (067) 350 45 78.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 46008 м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3. Телефон/факс: (0352)
25-95-93. Електронна пошта: eco_ter@ecoternopil.gov.ua. Контактна особа: Груніна С.О.,
тел./факс (0352) 22 00 20.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що надається Державною архітектурно –
будівельною інспекцією у Тернопільській області____________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 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 будьякі 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
Дата:_08.07.2019 р.; час: 10:30; місце: приміщення адміністративного будинку с. Соколів;
адреса: Тернопілька обл., Теребовлянський район, с. Соколів_______________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться ___не заплановано______________________
(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
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної
адміністрації. 46008 м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3. тел. (0352)22-00-20. Груніна С.О._
(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
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної
адміністрації. 46008 м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3. тел. (0352)22-00-20. Груніна С.О._
(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 321 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: ТОВ «Захід Агропродукт», м. Бучач, вул.
Галицька, 174, (067)3504578; Золотниківська сільська рада, Теребовляний район, с. Золотники,
вул. Містечко, буд. 33. Голова сільської ради Бугай Д.О. Громадськість може ознайомитись з
документами протягом робочого дня.____________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
__________________________________________________________________________________________
може ознайомитися з документами, контактна особа)

