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(автоматично генерується програмними 
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з оцінки впливу на довкілля, 
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                  (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 підприємство «ДЕМЕТРА БІОЕНЕРГІЯ»  

(код ЄДРПОУ 42027260) 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДОПОУ або прізвище, ім’я та по 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)) 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 
1. Інформація про суб’єкт господарювання 

Адреса юридичної особи: 35162, Рівненська обл., Млинівський район, село Бокійма, вул. Онуфрієнка, 
буд. 1. 

 Контактний тел.: +38 (0365) 975407.  
(місце знаходження юридичної особи або  місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону) 
 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 
Планована діяльність, її характеристика 
На території існуючої тваринницької ферми, що знаходиться у с. Бокійма Млинівського району 

Рівненської області, планується спорудження комплексу по переробці відходів тваринництва (стоків 
свиноферми) та рослинництва (кукурудзяного силосу) в біогаз та добрива, з можливим використанням 
біогазу в когенераційній установці для генерування електро- та теплоенергії.  
 

Технічна альтернатива 1 
Проектований комплекс буде використовуватись для отримання енергії з відновлюваних джерел та 

впровадження безвідходних технологій переробки біомаси та відходів тваринництва з метою виробництва 
біогазу.  

Виробничий процес являє собою попередню обробку та бродіння сировини (стоків свиноферми з 
вологістю 95% і кукурудзяного силосу вологістю 70 %) в анаеробних умовах, а також – використання 
виробленого продукту – біогазу. 

Виготовлений біогаз, в проектованій кількості 5449 м3/добу (1988885 м3/рік), за допомогою 
когенераційної установки трансформується в електричну енергію  528 кВт/год (4625280 кВт/рік) та в 
теплову –  623 кВт/год (5382720 кВт/рік). 

Вироблену електроенергію, в кількості 4561920 кВт/рік, планується використовувати для потреб 
комплексу та реалізовувати в мережі електропостачання. Теплова енергія, в кількості – 5382720 кВт/рік, 
буде використовуватись для технологічних потреб ферми. 
 

Технічна альтернатива 2 
Передбачає розподіл рідкого гною на тверду й рідку фракції. Тверду фракцію окремо нагромаджують, 

вона проходить карантин, біотермічно знезаражується і вивозиться на поля під заорювання. Рідку фракцію 
накопичують у ємкостях-сховищах для очищення механічними та біологічними методами або вивозять 
безпосередньо на поля для поливу сільськогосподарських  культур. Технічна альтернатива 1 з позицій 
екологічної безпеки території та енергоефективності підприємства є більш доцільною. Використання 
біогазової установки - це найбільш раціональний шлях знешкоджння органічних відходів.   
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 
 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 



Будівництво проектованого комплексу з переробки відходів тваринництва (стоків свиноферми) та 
рослинництва (кукурудзяного силосу) планується на території існуючої тваринницької ферми, що 
розташована у с. Бокійма Млинівського району Рівненської області. 

Територія провадження планованої діяльності в адміністративному відношенні належить до 
Бокіймівської сільської об'єднаної територіальної громади.  

Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯА №055483, виданий 
01.10.2007р., видавник: відділ земельних ресурсів у Млинівському районі. Кадастровий номер: 
5623880500:03:008:0974; Цільове призначення: 14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Договір 
встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), серія та номер 1117, 
виданий 27.09.2018р. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права, інд. номер витягу: 139414488 від 27.09.2018р., кадастровий номер ділянки: 
5623880500:03:008:0974 

 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 
Територія існуючої тваринницької ферми, що розташована у с. Бокійма Млинівського району 

Рівненської області та сільськогосподарські угіддя, які належать до Бокіймівської сільської об'єднаної 
територіальної громади. 

 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічний ефект впровадження комплексів такого типу визначатиметься: 
• зменшенням залежності національної економіки від імпорту газу та підвищенням рівня 

енергетичної  безпеки країни; 
• розвитком децентралізованого енергозабезпечення; 
• створенням нових робочих місць та джерела надходжень до місцевого бюджету.  
 
Впровадження технології переробки енергетичних культур та відходів виробництва на біогаз та 

біодобрива, з можливим використанням біогазу для виробництва електроенергії на запроектованому 
комплексі, сприятиме:  

• вирішенню питанння утилізації органічних відходів на місцевому рівні; 
• економії та раціональному використанню енергоресурсів; 
• забезпеченню сталого розвитку населених пунктів; 
• отриманню електроенергії з використанням власного відновлювального джерела; 
• зменшенню викидів вуглекислого газу згідно з вимогами Кіотського протоколу; 
• забезпеченню виконання Україною міжнародних зобов'язань з охорони навколишнього природного 

середовища, світових екологічних стандартів; 
• забезпеченню збалансованого і невичерпного природокористування на території об'єднаної 

територіальної громади; 
• зниженню хімічного та бактеріологічного забруднення ґрунту, води, повітря;  
• переробці органічних відходів на високоякісні органічні добрива; 
• зниження рівнів виділення неприємних запахів, що утворюються на території тваринницької 

ферми. 
 

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

- територія в межах проектування – 15100 м2; 
- під забудовою – 5503 м2; 
- доріг та майданчиків – 2928 м2; 
- озеленення – 5687 м2; 
- забудови приміщення для обладнання – 116,375 м2. 

2) Потужність об’єкту: 
- модель установки: HE-EC-527/623-MG527-B 
- електрична вихідна потужність – 528 кВт/ год; 
- загальна теплова вихідна потужність – 623 кВт/ год; 
- переробка стоків свиноферми – 41,0 т/добу; 
- переробка кукурудзяного силосу – 26,0 т/добу. 

3) Витрати: 
- гній свиней – 14965 т/рік; 
- кукурудзяний силос – 9490 т/рік; 
- біогаз – 1988885 м3/рік; 
- вода на господарсько-побутові потреби -9,125 м3/рік. 

4) Тривалість та режим роботи, штат працівників: 
- тривалість будівництва – 8 місяців; 



- режим роботи комплексу у період експлуатації – цілодобовий (8-ми та 12-ти годинні 
зміни); 

- кількість працюючих – 3 чол. (згідно док. БТ-1127-ЗП: старший оператор -1 люд/зміна; 
водій навантажувача – 1 люд/зміна; хімік-лаборант – 1 люд/зміна). 

 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

- дотримання  ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; 
- дотримання нормативних рівнів шуму;  
- недопущення прямого впливу на ґрунт, поверхневі та підземні води;  
- дотримання нормативних рівнів шуму; 
- недопущення негативного впливу на тваринний світ; 
- дотримання містобудівних умов та обмежень; 
- встановлення, винесення в натуру та дотримання меж санітарно-захисної зони; 
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами; 
- дотримання вимог ст. 17 Закону України «Про відходи» щодо запобігання негативному впливу їх 

на навколишнє середовище; 
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні 

обмеження згідно чинних нормативних документів.   
Планована  діяльність  визначається проектно-технічною документацією,  яка перевіряється та 

погоджується відповідно до норм чинного законодавства.  
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
 
Інженерна підготовка  території включає: 

- топографо-геодезичні вишукування;  
- інженерно-геологічне вишукування; 
- гідрологічні вишукування; 
- екологічні вишукування; 
- розробку проектної документації; 
- розробку заходів протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а 

також охоронних відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів; 
- планування майданчика та облаштування фундаментів, інших площадок під необхідні об’єкти для 

розміщення та роботи комплексу;  
- облаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкта. 

До заходів захисту території при виконанні робіт належить: 
- дотримання технологій передбачених проектом; 
- проведення планованих робіт із врахуванням вимог по збереженню навколишнього природного 

середовища; 
- облаштування будмайданчика згідно вимог та норм чинного законодавства (в тому числі 

облаштування місць тимчасового зберігання відходів; провадження заходів запобігання 
потрапляння паливно-мастильних матеріалів у поверхневі, підземні води та забруднення ними 
ґрунтового середовища тощо); 

- дотримання правил техніки безпеки при поводженні з будівельною технікою. 
 

8. Сфера, джерела та види  можливого впливу на довкілля: 
Щодо технічної альтернативи 1 
1) Повітряне середовище. У період будівництва джерелами викидів забруднюючих речовин є: 

працюючі будівельні механізми і вантажні автомобілі, заварювальні апарати, лакувальні та фарбувальні 
роботи.  

До організованих джерел забруднення повітряного середовища на проектованому об’єкті належить 
відвідна труба когенераційної установки (викиди оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірки діоксину, метану, 
оксиду діазоту, діоксиду вуглецю).  

До неорганізованих – факельна установка для спалювання надлишків біогазу (викиди оксиду вуглецю, 
діоксиду азоту, сірки діоксиду, НМЛОС (граничні вуглеводні)); лагуна освітлених стоків для зберігання рідкої 
фази (викиди аміаку); двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) автотранспорту (оксид вуглецю, діоксид азоту, 
НМЛОС (граничні вуглеводні), сажа, сірки діоксид, бенз(а)пірен та парникові гази). 

Передбачається прийнятний ступінь впливу на повітряне середовище. 
2) Водне середовище. Будівництво проектованого комплексу не передбачає: довгострокового 

впливу на поверхневі або підземні водні ресурси, впливу на роботу водопровідних та каналізаційних мереж, 
порушення існуючого гідрологічного та гідробіологічного режимів поверхневих та підземних вод. 

У процесі експлуатації комплексу передбачається обсяги водоспоживання для задоволення 
господарсько-побутових потреб – 9,125 м³/рік; водовідведення каналізаційних стоків від господарсько-
побутового використання води  в герметичний накопичувач стічних вод – 8,67 м3/рік; водовідведення в 
лагуну освітлених технологічних стоків (фільтрат) – 17885 м3/рік. 

 



3) Ґрунтове середовище. В ході підготовки території до будівництва комплексу планується 
зняття родючого шару ґрунту обсягом 1838 м3, який складуватиметься та в подальшому буде 
використаний на благоустрій території комплексу.  

У період експлуатації комплексу вплив на ґрунтове середовище полягатиме у тимчасовому 
зберіганні виробничих та побутових відходів обсягом – 0,542 т/рік, які згідно укладених угод, 
передаватимуться спеціалізованим організаціям для подальшого поводження з ними (вивезення на полігони 
ТПВ). 

4) Мікроклімат – передбачається прийнятний рівень впливу. Кількість парникових газів, що 
утворюється у процесі роботи комплексу не чинить відчутного впливу на мікроклімат прилеглих 
територій. 

5) Тваринний і рослинний світ – вплив через порушення рослинного покриву внаслідок зняття 
родючого шару ґрунту на етапі підготовки до будівельних робіт.  

У процесі експлуатації комплексу не передбачається впливів на флору та фауну прилеглих 
територій. 

6) Соціальне середовище – прогнозується позитивний вплив.  
7) Техногенне середовище – вплив відсутній. 
 

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 Ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
Планована діяльність, відповідно до пункту 2 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (установки для промислової утилізації, видалення туш 
тварин та/або відходів тваринництва), належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. 

 
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)) 
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – немає. 
 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля 
Відповідно до Ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII 

дослідження проводяться в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо провадження планованої 
діяльності. 

 
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливість 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: 

1) Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
2) Проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
3) 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 впливу, іншої 
інформації; 

4) Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 

5) Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про впровадження планованої 
діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля. На 
стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів і не 
більше 35 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 

 
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, зазначеному 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 зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

Уразі 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 підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
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  
 

Зареєстроване повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом 
наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) / про зміну даних у 

повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

 
що видається Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 
 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до  
Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації,  33028, м. Рівне, 

вул. Толстого, 20, тел.: (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа: Захарчук В.В. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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