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Звіт про громадське обговорення
планованої діяльності щодо нового будівництва причальної споруди 

на Перевантажувальному терміналі ТОВ СП «НІБУЛОН» з 
відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт по 

вул. Берегова, 2а, м. Гола Пристань, Херсонської області
від 17.12. 2018 року №021

Звіт про громадське обговорення складено на виконання статті 7 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в рамках процедури оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності щодо нового будівництва 
причальної споруди на Перевантажувальному терміналі ТОВ СП 
«НІБУЛОН» з відвантаженням зернових та олійних культур на річковий 
транспорт по вул. Берегова, 2а, м. Гола Пристань, Херсонської області. 
Процедуру оцінки впливу на довкілля розпочато 27 березня 2018 року 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності -  2018327430).

Інформування громадськості про намір провадити плановану діяльність 
здійснювалось згідно статей 4, 5 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля». Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля (реєстраційний номер в реєстрі ОВД № 2018327430/728) 
було оприлюднене шляхом опублікування в двох друкованих засобах масової 
інформації (газета «Голопристанський ВІСНИК», випуск № 13 (101731) від
29 березня 2018 року, газета «Рідна Пристань», випуск № 13 (738) від
30 березня 2018 року) та розміщене на дошці оголошень в Голопристанській 
міській раді. Крім того, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля було розміщено на офіційних веб-сайтах 
Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної 
державної адміністрації у розділі Оцінка впливу на довкілля та 
Голопристанської міської ради. Протягом 20 робочих днів з дня офіційного 
оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
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впливу на довкілля до Департаменту екології та природних ресурсів 
надійшли зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої 
діяльності, а саме від НІШ «Нижньодніпровський» (лист від 17.04.2018 р. 
№ 219/01). Зазначені в листі зауваження та пропозиції були враховані у звіті з 
оцінки впливу на довкілля.

Звіт з оцінки впливу на довкілля «Нове будівництво причальної 
споруди на Перевантажувальному терміналі ТОВ СП «НІБУЛОН» з 
відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт по 
вул. Берегова, 2а, м. Гола Пристань, Херсонської області» (реєстраційний 
номер в реєстрі ОВД - 2018327430/5845) та оголошення про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля (реєстраційний 
номер в реєстрі ОВД - 2018327430/5819) оприлюднені в реєстрі ОВД -
12.11.2018 р.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля було оприлюднене шляхом опублікування в двох 
друкованих засобах масової інформації (газета «Рідна Пристань», випуск 
№ 45 (770) від 09 листопада 2018 року, газета «Голопристанський ВІСНИК», 
випуск № 45 (101763) від 08 листопада 2018 року) та розміщене на дошці 
оголошень в Голопристанській міській раді. Крім того, оголошення про 
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було 
розміщено на офіційних веб-сайтах Департаменту екології та природних 
ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації (у розділі Оцінка 
впливу на довкілля) та Голопристанської міської ради.

Ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля можливо було 
звернувшись до філії «Голопристанська» ТОВ СП «НІБУЛОН» (Херсонська 
обл., м. Гола Пристань, вул. Берегова, 2В), Голопристанська міська рада 
(Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 22) та безпосередньо до 
Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації (м. Херсон, пров. Козацький, 10, 4 поверх, 10 каб).

23 листопада 2018 року о 13.00 годині у приміщенні адміністративного 
корпусу філії «Голопристанська» ТОВ СП «НІБУЛОН», що знаходиться за 
адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Берегова, 2В, відбулися 
громадські слухання щодо планованої діяльності ТОВ СП «НІБУЛОН».

Тривалість громадського обговорення планованої діяльності склала 
25 робочих днів з моменту офіційного оприлюднення оголошення про 
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 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. Громадське 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
ТОВ СП «НІБУЛОН» тривало до 14 грудня 2018 року (включно).

Протягом встановленого строку громадського обговорення планованої 
діяльності зауваження та пропозиції до планованої діяльності від 
громадськості не надходили. Відповідно до статті 7 Закону України «Про
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оцінку впливу на довкілля» у разі ненадання зауважень та пропозицій 
протягом встановленого строку вважається, що зауваження та пропозиції 
відсутні.

До звіту про громадське обговорення додається:

1. Протокол громадських слухань щодо нового будівництва причальної 
споруди на Перевантажувальному терміналі ТОВ СП «ШБУЛОН» з 
відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт по 
вул. Берегова, 2а, м. Гола Пристань, Херсонської області від 23 листопада 
2018 року на 3 арк.;

2. Копія друкованого аркушу газети «Голопристанський ВІСНИК», 
випуск № 13 (101731) від 29 березня 2018 року;

3. Копія друкованого аркушу газети «Рідна Пристань», випуск
№ 13 (738) від ЗО березня 2018 року;

4. Копія друкованого аркушу газети «Рідна Пристань», випуск
№ 45 (770) від 09 листопада 2018 року;

5. Копія друкованого аркушу газета «Голопристанський ВІСНИК», 
випуск № 45 (101763) від 08 листопада 2018 року;

6. Копія листа НІШ  «Нижньодніпровський» від 17.04.2018р. 
№219/01 щодо надання зауважень та пропозицій до планованої діяльності.

6. Копія акту щодо розміщення Повідомлення про плановану
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля в приміщенні 
Голопристанської міської ради від 29 березня 2018 року;

7. Копія акту щодо розміщення Оголошення про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в приміщенні 
Голопристанської міської ради від 12 листопада 2018 року;

8. Копія акту щодо передачі та розміщення Звіту з оцінки впливу на 
довкілля в приміщенні в приміщенні Голопристанської міської ради від 
12 листопада 2018 року.

Директор Департаменту Ю.ПОПУТЬКО

Надія Бреус 26 31 95



Додаток 1 
до Порядку

е

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ) 
реєстрації учасників громадських слухань щодо

нового будівництва причальної с п о р у д и  на Перевантажувальному 
терміналі ТОВ СП «ШБУЛОН» з відвантаженням зернових та олійних 
культур на річковий транспорт по вул. Берегова, 2В, м. Гола Пристань 

Херсонської області
(вид планованої діяльності)

в будівлі адміністративного корпусу філії «Голопристанська» 
ТОВ СП «ШБУЛОН». що знаходиться за адресою: вул. Берегова. 2В 

м. Гола Пристань Херсонської області
(місце проведення громадського слухання)

23.11.2018 р. м. Гола Пристань
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№

Прізвище, ім’я, 
по батькові (для 

фізичних осіб) або 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
представника і 

найменування (для 
юридичних осіб)

Рік
народження 

(для фізичних 
осіб)

Контактний
телефон

Адреса реєстрації або 
фактична адреса 
проживання (для 

фізичних осіб) або 
адреса

місцезнаходження 
(для юридичних осіб)
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Г оловуючий
(підпис)

Риженко К.В.
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист
персональних даних”.
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№

Прізвище, ім’я, 
по батькові (для 

фізичних осіб) або 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
представника і 

найменування (для 
юридичних осіб)

Рік
народження 

(для фізичних 
осіб)

Контактний
телефон

Адреса реєстрації або 
фактична адреса 
проживання (для 

фізичних осіб) або 
адреса

місцезнаходження 
(для юридичних осіб)
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Г оловуючий
(підпис)

Риженко К.В. 
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист 
персональних даних”.
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Прізвище, ім’я, 
по батькові(для 

фізичних осіб) або 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
представника і 

найменування (для 
юридичних осіб)

Рік
народження 

(для фізичних 
осіб)

Контактний
телефон

Адреса реєстрації або 
фактична адреса 
проживання (для 

фізичних осіб) або 
адреса

місцезнаходження 
(для юридичних осіб)
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Г оловуючий
(підпис)

Риженко К.В.
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист
персональних даних”.
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Додаток 2  
д о  Порядку

І

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

нового будівництва причальної споруди на Перевантажувальному 
терміналі ТОВ СП «ШБУЛОН» з відвантаженням зернових та олійних 
культур на річковий транспорт по вул. Берегова, 2В, м. Гола Пристань 

Херсонської області
(вид планованої діяльності)

в будівлі адміністративного к о р п у с у  Філії «Голопристанська» 
ТОВ СП «ШБУЛОН». шо знаходиться за адресою: в у л . Берегова. 2В 

м. Гола Пристань Херсонської області
(місце проведення громадського слухання)

23.11.2018 р. м. Гола Пристань
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№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові (для фізичних 

осіб) або прізвище, ім’я, по 
батькові представника (для 

юридичних осіб)

Посада / найменування 
юридичної особи
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Головуючий
(підпис)

Риженко К.В. 
(прізвище та ініціали)

‘ -. ігдк особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист
іезео вальних даних”.
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ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

Додаток З 
до Порядку

щодо нового будівництва причальної споруди на Перевантажувальному 
терміналі ТОВ СП «НІБУЛОН» з відвантаженням зернових та олійних культур на 
річковий транспорт по вул. Берегова. 2а, м. Гола Пристань, Херсонської області.

(вид планованої діяльності)

приміщення адміністративного к о р п у с у  Філії «Голопристанська» ТОВ СП 
«НІБУЛОН», що розташоване за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань,

вул. Берегова. 2в 
(місце проведення громадського слухання)

від 23 листопада 2018 року

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 21 особи згідно із журналом (відомістю) 
реєстрації учасників, що є невід’ємним додатком до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб’єкта господарювання щодо планової діяльності та її впливу на 
довкілля, доповідь інших учасників.

3. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування 
зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських 
слухань.

Слухали:

1. Риженко Катерину Валеріївну, яка повідомила, що згідно з Порядком проведення 
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989, вона уповноважена головувати 
на громадських слуханнях.

2. Риженко Катерину Валеріївну, яка роз’яснила мету і процедуру проведення 
громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозиції громадськості під час 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про впровадження планової 
діяльності.

Враховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань 
Риженко К. В. оголосила порядок денний та встановила регламент:

на вступне слово головуючого відводиться - до 10 хв.;
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на доповідь суб’єкта господарювання - до 20 хв.;

на кожну з 2 співдоповідей - до 15 хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до 60 хв.;

на інші виступи в обговоренні - до 5 хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань - до 5 хв.

2. Доповідь суб’єкта господарювання щодо планової діяльності та її впливу на 
довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

1. Мяхченко Миколу Івановича -  директора філії «Голопристанська» 
ТОВ СП «НІБУЛОН», який повідомив присутніх про діяльність філії «Голопристанська» 
ТОВ СП «НІБУЛОН» та надав короткий опис планованої діяльності щодо нового 
будівництва причальної споруди на Перевантажувальному терміналі ТОВ СП «НІБУЛОН» з 
відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт по вул. Берегова, 2а, 
м. Гола Пристань, Херсонської області.

2. Плошник Ірину Юріївну -  інженера з охорони навколишнього середовища 
ТОВ СП «НІБУЛОН», яка повідомила присутніх, що нове будівництво причальної споруди 
заплановане на території діючого підприємства - філії «Голопристанська» ТОВ СП 
«НІБУЛОН», яка знаходиться в адміністративних межах Голопристанської міської ради. 
Ділянка нового будівництва розташована в східній частині території філії 
«Голопристанська», на узбережжі затоки р. Конка та займає ділянку загальною площею 
2,5473 га. Планована діяльність передбачає нове будівництво причальної споруди з 
берегоукріпленням та упорядкування акваторії причальної споруди. При будівництві 
берегоукріплення будуть використовуватись сертифіковані, радіологічно безпечні матеріали 
(пісок, щебень). Після завершення будівництва причальна споруда підлягає паспортизації 
Регістром судноплавства України з подальшим включенням у базу даних гідротехнічних 
споруд та ДУ «Держгідрографія» - у Навігаційну річкову карту. Метою планованої 
діяльності є створення умов для безпечної стоянки суден при очікуванні їх обробки у 
вантажного причалу філії або в міжсезоння, що в свою чергу забезпечить безпеку 
судноплавства та маневрування суден в даному районі р. Конка, та збільшення протяжності 
паспортизованих гідротехнічних споруд - розвиток інфраструктури регіону.

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання 
незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у 
письмовій формі після їх завершення)*

№№ Запитання до доповідачів (із зазначенням 
особи, що їх подає)

Відповідь якщо надавалася (із 
зазначенням особи, що її надає)

11 Кудрявченко Василь Сергійович задав 
питання щодо власника земельної ділянки, 
де буде знаходитись місце відпочинку, яке 
утвориться внаслідок складання донного 
грунту

Плошник Ірина Юріївна 
відповіла, що зазначена земельна 
ділянка належить 
Голопристанській міській раді.

2 Шамрай Василь Анатолійович задав Плошник Ірина Юріївна



з
Z питання щодо терміну початку реалізації відповіла що для початку

планованої діяльності реалізації планованої діяльності 
потрібно отримати висновок з 
оцінки впливу на довкілля та 
дозвіл на виконання будівельних 
робіт.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, 
та відповіді на них)*:

Усних зауважень, пропозицій від громадськості під час проведення громадських 
слухань не надходило.

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про 
порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських 
слухань.

Слухали:

Риженко Катерину Валеріївну, яка повідомила, що результати громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля будуть враховані Департаментом екології та 
природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації під час підготовки 
висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з нового будівництва 
причальної споруди на Перевантажувальному терміналі ТОВ СП «НІБУЛОН» з 
відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт по віл. Берегова, 2а, 
м. Гола Пристань, Херсонської області.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрація учасників громадських слухань на 4 арк.

2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 2
арк.

3. Відеозапис громадських слухань.

Г оловуючий К.В. Риженко

Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу
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АКТ

Розміщення повідомлення про планову діяльність, 

яка підлягає оцінці впливу на довкілля

«29» березня 2018р. м. Гола Пристань

Ми, що нижче підписалися, директор філії «Голопристанська» ТОВ СП 
«ШБУЛОН» Мягченко М.І. та т.в.о. начальника відділу - головного 
архитектора Кривошей Олег Миколайович склали цей акт про таке:
На виконання п.З ст..4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
«29» березня 2018р. в приміщенні Голопристанської міської ради, за 
адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14, було 
розміщено повідомлення ТОВ СП «НЗБУЛОН» про планову діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля з реєстраційним номером 2018327430
«Нове будівництво причальної спощ^ТШіу'^риторії перевантажувального 
терміналу ТОВ СП «ШБУЛОН зернових та олійних
культур на річковий транспорт 2В, м. Гола Пристань,

ощ ^Г^а^^риторп перевантажувального
'з р п и п т з ї і ї у  т а  a t t i m u m y

Херсонської області».

Від Голопристанської Міської радиЦ>^ * Кривошей О.М.

ТОВ СП «ШБУЛОН»

Від філії «Голопристанська»

Мягченко М.І.



Акт

про розміщення звіту з оціни впливу на довкілля

«12» листопада 2018р. м. Гола Пристань

Ми, що нижче підписалися, директор філії «Голопристанська» ТОВ СП 
«НІБУЛОН» Мягченко М.І. та т.в.о. начальника відділу - головного 
архитектора Кривошей Олег Миколайович склали цей акт про таке:

На виконання вимог ч.5 ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», представниками забезпечено доступ громадськості до 
ознайомлення із Звітом з оцінки впливу на довкілля реєстраційний номер 
2018327430 за проектом «Нове будівництво причальної споруди на території 
перевантажувального терміналу ТОВ СП «НІБУЛОН» з відвантаженням 
зернових та олійних культур на річковий транспорт по вул.. Берегова, 2В, м. 
Гола Пристань, Херсонської областЬ^щляхоь^ розміщення даного звіту у 
доступному місці доступному т г^ ^ |д с ь к о с т і, а саме: будівля
Голопристанської міської ради 1 Травня, 22, м. Гола
Пристань, контактна особа Криво ""

Кривошей О.М.Від Голопристанської Міської радйч§>/~

Від філії «Голопристанська» 

ТОВ СП «НІБУЛОН»



про розміщення оголошення про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля

«12» листопада 2018р. м. Гола Пристань

Ми, що нижче підписалися, директор філії «Голопристанська» ТОВ СП 
«ШБУЛОН» Мягченко М.І. та т.в.о. начальника відділу - головного 
архитектора Кривошей Олег Миколайович склали цей акт про таке:

На виконання вимог ч.З та ч.б ст. 4 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», представниками у місці доступному для 
громадськості, а саме: на дошці оголошення Г о лопристанської міської ради 
було розміщено Оголошення про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля реєстраційний номер 2018327430 «Нове 
будівництво причальної споруди лт_^території перевантажувального 
терміналу ТОВ СП «ШБУЛОН»,/0"
культур на річковий транспо] 
Херсонської області». і(§

Від Г олопристанської Міської рі

нням зернових та олшних 
2В, м. Гола Пристань,

Кривошей О.М.

Від філії «Голопристанська» 

ТОВ СП «ШБУЛОН» Мягченко М.І.
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ТО ВАРИСТВО  З  О БМ Е Ж Е - 
НОЮ  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМ СТВО  «Н ІБУЛО Н » 

код ЄДРПОУ14291113

На підставі ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля» інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її впливу- 
на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання. ;
Юридична адреса: 54002, м. Миколаїв,

аул. Каботажний спуск, 1, поштова адре
са: 5403Q М. Миколаїв, вул. Фалєсеська, 
9-6, тел. (0512)58-04-28.

2. Планована діяльність. її характеристика, 
технічні альтернативи*.

Планована діяльність. її характеристика.
Нове будівництво причальної спору

ди на Перевантажувальному терміналі 
ТОВ СП "НІБУЛОН" з відвантаженням 
зернових та олійних культур на річковий 
транспорт по вул. Берегова, 2в, м. Гола 
Пристань, Херсонської обл.

Технічна альтернатива 1.
Причальна споруда: шість ш в а р т о в 

но - відбивних, пал з берегоукріпленням 
та акваторією. Конструкція та розміри 
причальної споруди призвані забезпечи
ти безпечну стоянку двох розрахунко
вих суден з характеристиками: довжина 
по ватерлінії -  100,5 м: ширина -  17,0м, 
максимальна осадка - 3,65 м.

Навігаційна, глибина, операційної 
акваторії причальної споруди 4,0м - при
звана забезпечити безпечне маневрувань 
ня розрахункового судна.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, технічна альтер

натива 1 с оптимальним варіантом 
підбору конструкції, параметрів та ос
нащення гідротехнічної споруди, що об
умовлене ї ї  призначенням.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:, 
територіальна альтернатива 1.

Будівництво передбачене на території 
діючого підприємства ™- ф ілія« Голо при
станська» ТОВ СП «НІБУЛОН», що зна
ходиться на узбережжі р. Конка. Земле
користування здійснюється на підставі; 
договору оренди, укладеного з Голопрй-х 
сванською міською радою, категорія 
земель -  землі промисловості, транс
порту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, територіальна 
альтернатива Т  щодо будівництва 
причальної споруди на території діючого 
підприємства обумовлене ї ї  призначен
ням; конфігурацією ділянки та сформо
ваною інфраструктурою. ./ ' ц ]р

4 Соціально-економічний вплив плано
ваної ДІЯЛЬНОСТІ.

Організація місця відстою несамо
хідних суден, впорядкування акваторії 
та укріплення берегової лінії.

, 5. Загальні технічні характеристики, у ' 
тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг вироб
ництва тощо). .'-Ч Г " '

Технічні характеристики причальної 
споруди: в ідстань кордону в ід берегової 
п ін ії -  14,25м, довжина кордону -150м, 
складається з шести бетонованих пал 
(площа перерізу - 16мг, висота надводної 
частини -2,5м).

Технічні характеристики берего
укріплення - кам'яна гряда: довжина по  
береговій літ і - 205,0м, з шириною в 
надводній частині -  6,0 м.

Технічні характеристики операційної 
акваторії: прямокутник площею 11220 м* 
з шириною -  51,0 м та довжиною -  220м.

Характеристики днопоглиблювальних 
робіт: площа -  1,420 га, обсяг донного 
ґрунту -  .31420 м3, організація берегово
го відвалу донного ґрунту в місцях, по
годжених місцевою владою, орієнтовна 
площа 12655м2. Термін проведення 
будівельних робіт 60 календарних днів.

ЗадіянІ механізми: кран плавучий в/п 
1бт; екскаватор; автокран; земсна

ряд «Миколаївець» землесосного типу 
з характеристиками: продуктивність 
по пульпі 2400 м1 /  год, пульпопровід: 
діаметр • 450 мм, довжина -  1,5 км, 
співвідношення ґрунт/еода - 1:5; земсна
ряд Watermaster Classic IV «НІБУЛОН-  7» 
землесосного типу з характеристика
ми: продуктивність по пульпі бООмУзод, 
пульпопровід: діаметр - 200 мм, довжина 
-1 5 0  м, співвідношення ґрунт/вода - 1:5,

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 

щодо технічно! альтернативи 1 
(будівництво;

- по забрудненню атмосферного 
повітря -  використання у двигунах 
техніки т а  технічного флоту дизель
ного палива, що відповідає вимогам 
Технічного регламенту щодо вимог до 
автомобільних бензинів, дизельного, 
суднових та котельних палив, що за
тверджений постановою КМУ №927 від 
01.08.2013р.:

- по забрудненню водного середовища - 
фоновий вміст забруднюючих речовин у 
поверхневій воді водного об'єкта;

-по  забрудненню ґрунту - значення ГДК 
забруднюючих речовин в ґрунтіг норма
тиви радіаційної безпеки, відсутність 
прямого Інтенсивного впливу;

. -  вллцв на тваринний с в Щ -  заборона 
проведення днопоглиблювальних робіт 
в період нересту;

f  - санітарно-епідеміологічні - нормати
ви шумового впливу на людину; , <'

щодо технічної альтернативи 2 - не 
розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
• відстань місця впровадження 

діяльності від житлової забудови;
- розмір та правовий режим зон 

санітарної охорони водних об'єктів;
щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається.

1. Необхідна еколого-інженерна підго-товка 
і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- організація берегових відвалів дон

ного ґрунту (тимчасова споруда): роз
планування майданчику та його обвалу
вання задля недопущення підтоплення 
суміжних територій;

проведення інструментальних ла
бораторних досліджень ґрунтів щодо 
їх санітарного стану та екологічної 
безпечності;

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається;
щодо територіальної альтернативи 1
• Інженерно-геологічні та геодезичні 

вишукування;
• проведення промірів глибин в 

акваторії водного об'єкту;

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1: 
атмосферне повітря, джерела впливу:
- двигуни гідротехніки, технічного 

флоту, автотранспорту та будівельної 
техніки: можливий вплив— забруднення 
атмосферного повітря, шумова дія;

водне середовище, джерела впливу:
- розробка донного ґрунту, його 

гідравлічне транспортування та відвал 
на берег, можливий вплив -  забруднення 
водного середовища;

ґрунти, джерела впливу: 
ї  , - несправна будівельна техніка; можли
вий вплив —■ забруднення нафтапродук-: 
тами; ' ' ;•' У-'.

- обсяги у  та орення відходів та шляхи 
поводження з  ними, можливий війте -' за
бруднення ґрунту;

- складування донного ґрунту у 
береговіцідвали, можливий вплив -  за
бруднення ґрунтів;

рослинний та тваринний світ, джере
ла впливу:

- робота гідротехнічних засобів, мож
ливий вплив -  погіршення умов прохш- 
вання гідробіонтів, загибель кормової 
бази деяких видів риб (планктону та бен
тосу):

- складування грунту в місця березо- 
в их відвалів, можливий вплив - локаль
не за місцем та часом погіршення св-

редовиїііа існування тварин, знищення 
рослинності;

соціальне середовище, джерела впливу:
- робота гідротехніки, техніч-ного 

флоту, автотранспорту та будівельної 
техніки, можливий сплив -  локальне 
за місцем та часом виконання робіт 
погіршення стану атмосферного 
повітря та шумова дія на межі житлової 
забудови;

техногенне середовище, джерела 
впливу:

- аварія, мок пивий вплив -  забруднення 
атмосферного повітря, водного се іедо- 
вища;

щодо технічн А альтернг иви 2 
не розглядається
щодо територі-шьної альтернативи ■ -
соціальне сс гдовище, джерела і їливу:
• робота гідротехніки, технічного 

флоту, автої іанспорту та будівельної 
техніки, можіивий вплив -  локально 
за місцем гт часом виконанні, робіт 
погіршення стану атмосферного 
повітря та ш мова дія на межі житлової 
забудови;

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається.
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 ча
стину статті 3 Закону України "Про оцінку 
впливу на довкілля"). '

Належить до другої категорії видів 
планованої діяльності та об'єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля; 
а саме: інфраструктури! об'єкти:
будівництво глибоководних суднових 
ходів, у  тому числі у природних руслах 
річок, спеціальних каналів на суходолі..., 
придатних для проходження суден, ... 
та гідротехнічних споруд (абзац 14 п. 10 
частини 3 статті 3 Закону України "Про 
оцінку впливу на довкілля2'). ; , Л

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (а тому; 
числі наявність' значного негативного транс
кордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу, (заче
плених держав).

Транскордонний вплив на довкілля 
відсутній.

1.1. Планований, обсяг досліджень та рівень;; 
деталізації інформації, що підлягає включен
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

В повному об’ємі, відповідно до вимог 
чинного законодавства, включаючи:

- проведення топографо-геодезичні 
та інженерно-геологічні вишукування;

- отримання від Херсонського обласно
го центру з гідрометеорології інформації 
про величини фонових концентрацій 
забруднюючих речовин в поверхневій 
воді водного об’єкту та гідрологічні ха
рактеристики водного об'єкту у  місці 
здійснення планової діяльності:

- проведення розрахунків об'ємів 
викидів забруднюючих речовин в період 
будівництва планової діяльності;

- оцінка впливу робіт на стан 
іхтіофауни та водних біоценозів, розра
хунок вартості компенсаційних заходів; ;

- визначення номенклатури та об'ємів 
утворюваних відходів;

- проведення розрахунків оцінки ризиків 
планової діяльності.

12, Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарюван
ня 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: ;і

- підготовку суб'єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;
- - проведення громадського обговорення 

планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту 

з оцінки впливу на довкілля; будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб'єкт го
сподарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обго
ворення, під чає здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотиво
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаче
ного абзацомп'ятим цього пункту,

- врахування висновку з оцінки впли
ву на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункт. 
14 цього повідомлення

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обгрунтовує 
недопустимість провадження планове. ?о>' 
діяльності та. визначає екологічні умови н 
провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про провад
ження планованої діяльності.
: Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості 

. для участі у такій процедурі, зокрема на стади 
обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає §юисчеи- 
;ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а то- 
; кбж на стадії розгляду '-уповноваженим орга
ном поданого суб'єктом господарювання зелу 
з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом що
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення,

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що ; підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля,

Протягом 20 робочих днів зДня оприлюд
нення цього повідомлення на офіційному еоб- 
сайті уповноваженого органу громадськість 
мас право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомленим 
зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень То ріння 
деталізації інформації, що підлягає аключе-і- 
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні, яропіззіїЦС 
вкажіть реєстраційний ^коМер справи’ пре: 
оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на фовкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших заува
жень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості зони буд/їь 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб'єкту господарю
вання. (протягом; трьох робочих дній з дня і,« 
отримання). Особи, що надають зауважен
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб'єкг господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний 
.врахувати повністю, врахувати частково 
'або обгрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у процесі гро 
мадського обговорення обсягу досліджень то 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14: Рішення- про провадження япеноааиоі 
діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої 
діяльності буде Дозвіл на виконання 
будівельних робіт, що видасться Д е
партаментом Державної архітектурно- 
будівельної інспекції у  Херсонській 
області.

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 над
силати'до

Департаменту екології та природнії* 
ресурсів Херсонської обласної державної 
адміністрації, 73026, м. Херсон, прав. Ко
зацький, 10, dp-ekology@Mhoda.gov. иа. 
(0552) 26-31-95.
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Голопристанський ВІСНИК 
29 березня 2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ №2018327430 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ алЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕПІДПРИЄМСГВО «НІБУЛОН». Код ЄДРІІОУ 14291113

Нд підставі ЗУ «Про оцінку впливу на го типу з характеристиками: иродуктив- межі житлової забудови; врахування висновку з оцінки яплйа
довкілля» інформує ггро напір провадити ність по пульпі 600мЗ/год, цульиояропід: техногенне середовище, джерела впли- на довкілля у рішенні про проваджує:
плановану діяльність та оцінку її впливу діаметр - 200 мм. довжина -  150 м, спів- ву: ня плаїюваної діяльності, зазначено».»
на довкілля. відношення грунт/вода - 1:5. аварія, можливий вплив -  забруднення пункті 14 цього повідомлення.

1. Інформація про суб’єкта господарю- 6. Екологічні та інші обмеження плане- атмосфери го повітря, водного середови- У висновку з оцінки впливу ші і. і
ван ня ва ної діяльності за альтернативами : ща; уповноважений оргйн,'і»ш)дячи з оцінки

Юридична адреса: 54002, м. Миколаїв. щодо технічної альтернативи 1 (будів- щодо Технічної альтернатива 2 вплипу нд довкілля планованої дія \ьио<.
вул. КаботялЬїии спуск, 1, поштова адрс- шщтво) не розг/ чдається визначає допустимість чи ибґрушчі.-ч,.
са: 54030 м. Миколаїв, вул. Фалєсвська, по забрудненню атмосферного повітря щодо те яггоріальної альтернативи 1 недопустимість провадження плаиоц.,,,
9-Б, тел. (0512)58-04-28 — використання у двигунах техніки та соціально середовище, джерела виливу: діяльності та визначає екологічн і у

2. Планована діяльність, її характерне- технічного флоту дизельного палива, що робота -ідротехніки, технічного флоту, провадження.
тика, технічні альтернативи*. відповідає вимогам. Технічного регламен- автотроне ■ орту та Зудівельг-і техніки. Забороняється розпочинати ир. .

Планована діяльність, її хпрактериСти- ту щодо вимог до автомобільних бензинів, можливиі в п л и в- окальне місцемта дження планованої діяльності без оці,.». 
ка. дизельного, суднових та котельних палив, часом вихонання робіт погірі ния стану виливу на довкілля та отримання ршк .

Нове будівництво причальної споруди що затверджений постановою КМ УШ 2? атмосферного повітря та шу> >ва дія иа про ироваджешш планованої діяльїтсг, 
иа Перевшггажуведьному терміналі ТОВ від 0) .08.2013 р.; межі жиг, вої забудови: Процедура оцінки впливу на дсв^і ..- .
СП «НІБУЛОН» з відвантаженням зерно- по забрудненню водного середовища - щодо територіальної альтергативи 2 передбачає право і можливості гро: ; s
вих та олійних культур на річковий трая- ; фоновий вміст забруднюючих речовин у нерозпо дасться. ськості для участі у такій процедурі. ;
спорт гге вул, Берегова, 2в, м. Гола При- поверхневій.воді водного об'єкта; . 9. Належність планованої Діяльності до крема на стадії обговорення обсягу
стань, Херсонської обл. • • , S  ■ , по забрудненню грунту - значення ГДК першої чи другої категорії видів діяльно- ; сліджень та рівня деталізації шформаціі,

Технічка альтернатива І. забруднюючих речовин в грунті, норма- сті та об'єктів, які можуть' мати значний що підлягає включенню до »віту
Причальна споруда: шість швартов- тивн радіаційної безпеки, відсутність нря- вплив, на довкілля та пЗдшадоть .оцінці впливу на довкілля, а також на стали do:-. 

но-відбивних пал з берегоукріплеїшям мого інтенсивного впливу впливу на довкілля (зазначити відиовід- гляду уповноваженим органом подсні..;.
та акваторією, Конструкція та розміри вплив па тваринний світ — заборона ний пункт і частину статті 3 Закону Ухраї- суб'схтом господарювання звіту з оцж 
причальної споруди призвані забезпечи- проведення днопоглиблювальних робіт в ни «Про оцінку виливу на довкілля*} вплипу на довкілля,
ти безпечну стоянку двох розрахунко- період нересту; Належить до другої категорії видів пла- На стадії громадського обговоренії
вих суден з характеристиками: довжина санітарно-епідеміологічні - нормативи нованої діяльності.та об'єктів, які можуть звіту' з  оцінки впливу на довкілля іцчуі 
по ватерлінії — 100,5 м: ширина — 17,0м, шумового впливу на людину; мати значігий вплив на довкілля та підля- гом щонайменше 25 робочих днів гріть *
максимальна осадка - 3,65 м. щодо технічної альтернативи 2 гають оцінці впливу на довкілля, а саме: сьхості надасться можливість надав.;.,
Навігаційна глибтта оїїерлційгної аква- не розглядається інфраструктури! об'єкти: будівництво будь-які зауваження і пропозиції до зьі і •

торії причальної споруди 4,0м - призва- щодо територіальної альтернативи 1 глибоководних суднових ходів, у тому з оцінки впливу на довкілля та платиш*
на забезпечити безпечне маневрування відстань місця впровадження діяльності числі у природних руслах річок, спеціаль- діяльності, а також взяти участь у грог.,. ;
розрахункового судна. від житлової забудови; них каналів на суходолі..., придатних дія ських слуханнях. Детальніше про арі

Технічна альтернатива 2. розмір та правовий режим зон санітар- проходження суден, ... та гідротехнічних АУРУ громадського обговорення литу
Не розглядається, технічна альтерна- ної охорони водних об'єктів; споруд (абзац 14 п. 10 частини 3 статті 3 оцінки виливу на довкілля буде понідіх

тираЛ Єфтшімальїпт варіантом підбору щодо територіальної альтернативи 2 Закону України "Про оцінку впливу на лено п оголошенні про початок громад
-конструкції, параметрів та оснащення не розглядається. довкілля") ського обговорення,
гідротехнічноїспоруди, що обумовлене її 7. Необхідна еколого-інженерна підго- 10. Наявність підстав для здійснення 13. Громадське обговорення обсягу 
призначенням. товка і захист території за альтернатива- оцінки транскордонного впливу на до- сліджень та рівня деталізації інформант,

3. Місце проваджсшія планованої діяль- ми; вкілля (в тому числі наявність значного що підлягає включенню до звіту з orme,
ності, територіальні альтернативи. щодо технічної альтернативи 1 негативного транскордонного впливу на впливу на довкілля

Місце провадження планованої діяль- організація берегових відвалів донного довкілля та перелік держав, довкілля яких Протягом 20 робочих днів з дня о т . 
ності: територіальна альтернатива!. грунту (тимчасова споруда): розплаиу- може зазнати значного негативного тран- люднення цьоп> повідомлення на скріп .

Будівництво передбачене на території ванн* майданчику та його обвалувашія схордопного впливу (зачеплених держав) йому яеб-саЛгі уповноваженого орг-ж; 
діючого підприємства — філія.«Голопри- задля недопуіцеиня підтоплення суміж- Транскордонний вплив на довкілля, від- громадськість має право надати yïu>siu 
станська» ТОВ СП «НІБУЛОН», що зна- ішхтериторій; сутній. важеному органу, зазначеному у нуьк
ходиться п£узбережжі р. Конка. Земле- проведення інструментальних лабо- 11. Планований обсяг досліджень та рі- 15 цього повідомлення, .зауваження і ир. 
корисгуаання здійснюється на підставі раторних досліджень ґрунтів щодо їх са- вень деталізації інформації, що підлягає : позиції до планованої діяльності. оі=.; я • 
договору оренди, укладеного з Голопри- пітарного стану та екологічної безпечно- включенню до звіту з оцінки впливу па досліджень та рівня деталізації шф- ; 
станською міською радою, категорія зе- сті; довкілля мації, що підлягає включеним) до »не -,
мель -  землі промисловості, транспорту. щодо технічної альтернативи 2 В повному об'ємі, відповідно до вимог оцінки впливу на довкілля,
зв'язку, енергетики, оборони та іншого не розглядається; чинного законодавства, включаючи: Надаючи такі зауваженні і -пропан-
призначення. щодо територіальної альтернативи 1 - проведення топографо-геодезичні та ції. вкажіть реєстраційний номер <npui ,>

Місце провадження планованої діяль- іпженерно-геолОпчш та геодезичні ви- інженерно-геологічні вишукування; про оцінку впливу на довкілля пл«нчк;;-
ності; територіальна альтернатива 7. ттгукуващтя; - отримашш від Херсонського обласно- ііої діяльності в Єдиному реї стрі з

Не розглядається, територіальна аль- проведення промірів глибин ».акваторії го центру з гідрометеорології інформації виливу на довкілля (зазначений па порт- и 
терпатива 2 щодо будівництва причальної водного об'єкту; про величини фонових концентрацій за- сторінці цього повідомлення). Цс зда пи
споруди на території діючого підприсм- щодо територіально! альтернативи 2 бруднюючнх речовин в поверхневій воді спростить процес реєстрації та розгль,.;
ства обумовлене її призначенням, конфі- не розглядається водпого об’єкту та гідрологічні характе- Ваших зауважень і пропозицій,
гурацісго ділянки та сформованою інфра- В. Сфера, джерела та види можливого ристики водного об'єктуу місці здійснен- У разі отриманая таких зауваж.-п ,
структурою, опливу иа довкілля: ня планової діяльності: пропозицій громадськості вони буду:

4. Соціально-економічний вплив плано- щодо технічної альтернативи 1: проведення розрахунків об’ємів вики* розміщені в Єдиному реєстрі з оцій* .
ваної діяльності атмосферне повітря, джерела впливу: дів забруднюючих речовин в період бу- впливу на довкілля та передані суб'єкт.

Організація місця відстою несамохід- двигуни гідротехніки, технічного фло- дівництва планової діяльності; господарювашія (протягом трьох pu
них суден, впорядкувания акваторії та ту, автотранспорту та будівельної техні- оцінка впливу робітна стан іхтіофауни чих днів з дня їх отримання). Особи и 
укріплення берегової лінії. ки, можливий вплив — забруднення ат- та водних біоценозів, розрахунок варто- надають зауваження і пропозиції. гін ,

5. Загальні технічні характеристики, у  мосферного повітря, шумова дія; сті компенсаційних заходів; підписом засвідчують свою згоду па оЛ
тому числі параметри планованої діяль- водне середовище, джерела впливу: визначення номенклатури та об'ємів робку їх персональних даних. Суб'ск.
ності (потужнієте, довжина, площа, обсяг розробка донного ґрунту, ного гідрав- упюрюваних відходів; господаріоватшя під час підготовки п і
виробництва тощо) лічие траиспортупваїшя та відва-лна берег, проведеїтя розрахунків оцінки ризи- з оцінки вітливу на довкілля зобов'язані-!

Технічні характеристики причальної можливий вплив -  забруднення водного кїв планової діяльності. врахувати повністю, врахувати ч . • • .
споруди: відстань кордону від берегової середовища; 12. Процедура оцінки впливу на довкіл- або обґрунтовано відхилити зауважені-. ,
.лінії, — 14,25м, довжина кордону - 150м, ґрунти, джерела впливу: ля та можливості для участі в ній громад- і пропозиції громадськості, надані у ирі
складається з шести бетоновапнх пал несправна будівельна техніка, можли- ськості цесі громадського обговорення обсягу
{площа перерізу - 1бм2, висота .-надводної-- вий -вплив — забруднення нафтопродук- Планована суб'єктом господарювашія сліджень та рівня деталізації інформації, 
частини- 2,5м). тами; діяльність може мати значний вплив на що підлягає включенню до звіту з оиіш-

Технічні характеристики берегоухрі- обсяги утворення відходів та шляхи по- довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу впливу на довкілля. Детальна іиформа- 
плення - кам'яна гряда; довжина по бере- водження з пими, можливий вплив - за- на довкілля відповідно до Закону України дія про це включаєтеся до звіту з оцін . 
говій лінії - 205.0м, а шириною в надвод- бруднення грунту; «Про оцінку впливу иа довкілля». Оцінка впливу на довкілля,
ній частіші -  б,Ом. складування донного грунту у берегові впливу на довкілля-це процедура, що ne- 14. Рішення про провадження плаї о. .

Технічні характеристики операційної відвали, можливий вплив — .забруднення редбачае: ної діяльності
акваторії: прямокутних площею 11220 м2 з ґрунтів; підготовку суб'єктом господарювання Відповідно до законодавства рішені і »
шириною — 51,0 м та довжиною -  220м. рослинний та тваринний світ, джерела звіту з оцінки впливу иа довкілля; про провадження даної плановая

Характеристики днопоглиблювальних впливу: проведення громадського обговорення ності буде
робіт: площа — 1,420 га, обсяг донного робота гідротехнічних засобів, можли- планованої діяльності; Дозвіл на виконання будівельних pou; с
грунту — 31420 МЗ, організація берего- вий вплив погіршення умов проживай- аналіз уповноваженим органом звіту з що' видається" Департаментом Дтрч-.п:«
вого відвалу донного Труту в місцях, по- пя гідробіонтів, загибе-іь кормової бази оцішси впливу на довкілля, будь-якої до- иої врхггектурно-булівельпої шепекдп 
годженях місцевою владою, орієнтовна деяких видів риб (планктону та бентосу); даткової інформації, яку надає суб'єкт Херсонській області 
площа 12655 м2. Термін проведення буді- складування ґрунту в місця берегових господарювання, а також інформації, от- 15.Усі зауваження! пропозиції іроп »
велкшіх робіт 60 календарних днів;,.. відвалів, можливий вплив - локалг,ие за риманої від громадськості під час громад- ’ськості, до планованої діяльності, чо,...

Задіяні' механізми- кран плавучий в/тг ' місцем та часом погіршення середовища ського обговорення, під час здіііснення досліджень та рівня деталізації іифор 
16 і; екскаватор; автокран; земснаряд існування тварті, зшпцешш рослинності; процедури оцінки транскордонного впли- мащї. що підлягає включенню до 
«Мкко,\аівоць» зеїллесосного-гішу'з ха- сощальне сереДовиоіе. джерела впливу: ву, іншої інформації: оцінки виливу иа довкілля, необхідно u j.
рактерисгшсами: продуктивність по пуль- робота гідротехніки, технічного флоту, надання уповноваженим органом мо- сплати до Департаменту екології та при
пі.2400 м/год., пульпопровід*, діаметр - 450 автотранспорту та будівельної техніки, тивопапого висновку з оцінки опливу на родних ресурсів Херсонської облас.м««! 
мм, довжина -  1,5 км, співвідношення можливий вплив -  локальне за місцем та довкілля, що враховує результати аналі- державшії адміністрації: 73026, м. Хері 
ґруят/вода - 1:5; земснаряд Watermaster часом виконання робіт погіршення стану зу\ передбаченого абзацом п'ятим цього нров. Козацький, 10, dp-ekolcgy(5>khod 
Classic IV «НІБУЛОН -  7» землесосно- атмосферного повітря та шумова дія на пункту; gov.ua. (0552) 26-31-95.

до відома



г

З




