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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
Будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії з
системою збору та утилізації біогазу. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок дегазації
полігону: відводу (примусового вилучення) біогазу, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної
складової твердих побутових відходів, з тіла полігону через систему газопроводів і свердловин збору біогазу.
Метод утилізації біогазу – утилізація буде проведена шляхом використання біогазу в якості палива.
Орієнтовний термін експлуатації – 10 років.
В рамках реалізації Проекту передбачається встановлення, в залежності від виробника обладнання,
установку
орієнтовною потужністю 600 кВт. Встановлена потужність
комплексної інженерної
(когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії з системою збору та утилізації біогазу –
орієнтовно 658 кВт. Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 4800
МВт*рік. Загальна площа території, на якій буде встановлена установка – 0,06 га.
Будівництво комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва електричної енергії з
системою збору та утилізації біогазу буде проводитись на території Тарасівської сільської ради КиєвоСвятошинського району Київської області.
Земельна ділянка для будівництва комплексної інженерної (когенераційної) споруди для виробництва
електричної енергії з системою збору та утилізації біогазу знаходиться на землях комунальної власності:
існуючий полігон твердих побутових відходів, який розташований за межами населених пунктів Тарасівської
сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.
Цільове призначення земель – землі промисловості.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОГАЗ ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», юридична
адреса: 01103, Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, будинок 43, директор – Вадим Анатолійович Гридчин,
контактний номер телефону – 050-381-55-89.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м.
Київ, вул .Басейна 1/2-А, тел./факс 234-96-15; е-mail: info@eko.koda.gov.ua; контактна особа – Киреєва
Вікторія Станіславівна.
(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 що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у
Київській області відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку
виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 №466 .
(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 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:
В приміщенні будинку культури за адресою: Київська обл., с. Тарасівка, вул. Шевченка, 16 о 16:00 годині
19.10.2018.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться не заплановані
(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м.
Київ, вул .Басейна 1/2-А, тел./факс 234-96-15; е-mail: info@eko.koda.gov.ua; контактна особа – Киреєва
Вікторія Станіславівна.
(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою:
01004, м. Київ, вул .Басейна 1/2-А, тел./факс 234-96-15; е-mail: info@eko.koda.gov.ua; контактна особа
– Киреєва Вікторія Станіславівна.
(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 99 аркушах.
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:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОГАЗ ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», адреса: :
Київська обл, Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, будинок 2-В, офіс 67.
Ознайомитись зі звітом можна з 26.09.2018 р з 9.00 до 17.00. Контактна особа: Лазебна Ольга Анатоліївна.
Тарасівська сільська рада, адреса: Київська обл, Києво-Святошинський р-н, с. Тарасівка, пров. Патріотів,
4. Ознайомитись зі звітом можна в прийомні години установи з 26.09.2018 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

