
Додаток 1
Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації 

для ознайомлення з громадськістю

Приватне агропромислове підприємство «Дзвін» (ПАП «Дзвін»), код ЄДРПОУ 
30787900, юридична адреса: 48510, Тернопільська область, Чортківський район, с. Звиняч, 
вул. Нагірна, 2, тел. 0673504549, ел. адреса: rfilyak@gmail.com, має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від комплексу по прийманні, 
очистці, сушці, зберіганню та відвантаженню зерна, що розміщений за адресою: 
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Білобожниця, вул. Вокзальна, 23.

Підприємство спеціалізується з приймання, очистки, сушки, зберігання та 
відвантаження зернових культур та належить до 2 групи об’єктів, для яких розробляються 
документи з обґрунтування обсягів викидів.

Для здійснення планованої діяльності з будівництва під’їзної залізничної колії, 
вагонних ваг, навантажорозвантажувальних пристроїв, маневрової лебідки та естакади для 
вивантаження сипучих матеріалів ПАП «Дзвін» по станції Білобожниця Львівської 
залізниці, 27 квітня 2022 року підприємством було отримано позитивний висновок з оцінки 
впливу на довкілля, виданий управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської 
обласної військової адміністрації за №04/472-202110268805/1. Операції з очищення, 
сушіння та зберігання зерна оцінці впливу на довкілля не підлягає.

До складу підприємства входять такі виробничі одиниці: станція автомобільної 
вигрузки, пункти залізничного вивантаження та відвантаження, дві залізничні колії, блок 
зерноочистки з аспіраторами BUHLER TAS 206A-6, зерносушарки STRAHL11000 FR/8 , 
силоси-хопери, силоси для зберігання зерна, склад зерна, закрита система підземних і 
надземних галерей та норій, мехмайстерня.

Для опалення адміністративно-побутових приміщень встановлено 2 побутові газові 
котли Buderus Logamax U072.

Джерелами забруднення є: обладнання для перевезення, розвантаження, 
навантаження, очищення, просушування, зберігання зерна, газові котли, пости 
електрозварювання та газорізки, ДВЗ тепловозу та автотранспорту.

Викиди в атмосферу від виробничої діяльності за рік становлять -  24,9597 тон, у т. ч.: 
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок -  1,234 т, діоксид азоту -  10,084 т, 
оксид вуглецю -  13,493 т, сірки діоксид -  0,0216 т, НМЛОС -  0,02412 т, аміак -  0,00004 т, 
бенз(а)пірен -  0,00014 т, оксиди заліза -  0,0026 т, оксид мангану -  0,00019 т.

Окрім цього в атмосферу викидаються 9342,999 т/рік парникових газів (метан, азоту 
(1) оксид [N2O], вуглецю діоксид).

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи 
щодо скорочення викидів в атмосферу не передбачені.

Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої 
діяльності немає, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному 
законодавству.

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: 46021, Тернопільська обл., місто 
Тернопіль, вул. М. Грушевського, №8, Тернопільська обласна державна військова 
адміністрація, тел. 0352-25-95-93, електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua протягом 30 
календарних днів з дня опублікування інформації.
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