
Додаток 3  

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 

________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 

____________20215127835__________ 
(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 

Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової 

енергії у м. Львів. 

На базі очисних споруд ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» передбачається будівництво 

біогазової станції з комбінованім виробництвом електричної й теплової енергії. 

Будівництво біогазової станції передбачено з метою використання осаду стічних вод 

очисних споруд в енергетичних цілях, а саме – перетворення органічних речовин в біогаз для 

виробництва електричної та теплової енергії. 

Перетворення органічних речовин в біогаз передбачається шляхом анаеробного 

зброджування із застосуванням попередньої обробки методом термічного гідролізу. 

Біогазова станція складається з резервуарів для отримання і кондиціонування осаду, 

установки термогідролізу, а також метантенків, в яких виникає біологічний процес 

утворення біогазу. Бродіння осаду відбувається в метантенках при постійній температурі 40 

– 42°С, яка підтримується в теплообміннику перед ними шляхом охолодження осаду, що 

надходить після термогідролізного процесу. 

У першому пусковому комплексі, при навантаженні 90 тСР/добу, до будівництва 

передбачається два метантенка об'ємом рідини по 6193 м
3
. Загальний обсяг зброджування 

метантенків 12386 м
3
. 

У другому пусковому комплексі, при навантаженні 120 тСР/добу, до будівництва 

передбачається третій метантенк об'ємом рідини по 6193 м
3
. Загальний обсяг зброджування 

трьох метантенків – 18579 м
3
. 

Метантенк – круглий резервуар діаметром 20,0 м, висотою 25,26 м. 

Вироблення біогазу становитиме: 

- в першому пусковому комплексі – 1280 нм
3
/годину; 

- у другому пусковому комплексі – 1770 нм
3
/годину. 

Склад біогазу: 

- метан – СН4 близько 60%; 

- діоксид вуглецю СО2 близько 36,2%; 

- азот – N2 близько 3,2%; 

- кисень – О2 близько 0,6%; 

- сірководень <1% (200 ррm); 

- тиск (абсолютний) 30-40 мбар; 

- щільність близько 1,16 кг/м
3
 при 60% метану; 

- теплотворна здатність близько 5,815 кВт /нм3 (5000 ккал/нм3). 

Утилізація біогазу передбачається:  



- в двох газопоршневих агрегатах (ГПА) і одному паровому котлі в першому 

пусковому комплексі;  

- в трьох ГПА і двох парових котлах – в другому пусковому комплексі. 

Максимальне споживання біогазу: 

- в першому пусковому комплексі – 1280 нм
3
/годину; 

- во другому пусковому комплексі – 1770 нм
3
/годину. 

При цьому вироблення електроенергії складає: 

- в першому пусковому комплексі – 3000 кВт/годину; 

- у другому пусковому комплексі – 4500 кВт/годину. 

Вироблення теплової енергії складає: 

- в першому пусковому комплексі – 3150 кВт/годину; 

- у другому пусковому комплексі – 4730 кВт/годину. 

Електричну та теплову енергії передбачається використовувати для потреб біогазової 

станції та інших споруд КОС м. Львова. 

Експлуатація об'єкта капітального будівництва передбачається здійснювати 

спеціально навченим персоналом експлуатуючої компанії ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ». 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 

ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ЛМКП) 

«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ», код за ЄДРПОУ 03348471. 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 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) 

Юридична адреса – Україна, 79017, м. Львів, вул. Зелена, буд. 64. 

Контактний номер телефону: +38 (032) 240-11-40, +38 (032) 276-74-07. 
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, 

адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса:  

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, номер телефону: (044) 206-31-15, 

206-31-13; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.  

Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.  
 (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  

Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної планованої діяльності 

будуть: 

- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля 

та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля»; 

- дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією 

архітектури та містобудування України (ДІАМ) відповідно до законодавства України; 

- дозвіл на викиди, що видається Міністерством захисту довкілля та природних 

ресурсів України відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 
(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 
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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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (СОVID-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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться ___________________________________________ 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться ____________________–______________________ 

(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   

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса:  

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, номер телефону: (044) 206-31-15, 

206-31-13; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.  

Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.  
 (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 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса:  

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, номер телефону: (044) 206-31-15, 

206-31-13; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.  

Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.  
(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. 
(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. 
ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ЛМКП) 

«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ», 79017, м. Львів, вул. Зелена, буд. 64, контактна особа – Захарченко 

Лариса Леонідівна. 

Львівська міська рада, 79000, Львівська область, м. Львів, площа Ринок, 1, контактна 

особа – Садовий Андрій Іванович. 

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради, 79006, Львів,  

вул. К. Левицького, 67, контактна особа – Тимчишин Орест Степанович. 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,  

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – Котяш Лада Павлівна.  

Громадськість може ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля                                                         

з 07 жовтня 2021 року. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 

документами, контактна особа) 
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