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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 терміналу по перевантаженню зернових вантажів на причалі № 25
ТОВ «М.В. КАРГО», розташованого на землях Визирської сільської ради та
Новобілярської селищної ради (за межами населеного пункту) в районі с. Визирка
Лиманського (Комінтернівського) району Одеської області на відстані 34 км від міста
Одеса.
Передбачається будівництво терміналу по перевантаженню зернових вантажів
на причалі № 25 потужністю 4 млн. тон на рік. Зберігання зернових вантажів буде
здійснюватися на складах підлогового типу та складах силосного типу. Обсяг
одночасного зберігання зернових вантажів терміналу становить 277000 тон, в тому
числі: в металевих силосах 217000 тон (7 силосів місткістю 14600 тон і 7 силосів
місткістю 16400 тон), в зерносховищах типу складів підлогового зберігання 72000 тон
(2 зерносховища розділених на 5 секцій кожен).
Приймання зернових вантажів здійснюється за допомогою автомобільного
транспорту та залізничного транспорту, завантаження водного транспорту
здійснюється через причал №25. Для забезпечення можливості прийому
некондиційного по вологості і засміченості зерна передбачається використання блоку
сушки зерна.
На терміналі по перевантаженню зернових вантажів на причалі № 25 будуть
використані аспіраційні установки високоефективних пиловловлювачів, які мають
високу ефективність, вибухобезпечні, економічні, експлуатаційно надійні, екологічно і
технологічно ефективні і відповідають правилам техніки безпеки і охорони праці, та які
дають економію цінних харчових і кормових продуктів, з яких складається пил.
Вибрані аспіраційні установки задовольняють вимогам санітарно-гігієнічної
ефективності, а саме, що проектуються аспіраційні установки захищають навколишнє
середовище від забруднень, забезпечують в робочих приміщеннях нормальні санітарногігієнічні умови праці.
Загальний площа земельної ділянки - 41,4245 гектар. Площа території терміналу в
умовних межах огородження терміналу – 18, 1642 гектарів, площа причалу № 25 – 9,85
гектарів.____________________________________________________________________
Термінал по перевантаженню зернових вантажів на причалі № 25: складська загальна
ємкість - 277000 тон одночасно, загальний вантажообіг - 4 млн. тон на рік, загальна

кількість нових робочих місць - 283. Річна потреба у ресурсах: електроенергія – 9816
МВт/годину, газ – 1977,2 тис. м3/рік. Водокористування: питне – 9,242 тис. м3/рік,
протипожежне- 210 л/с.
Водовідведення – 7,916 тис.м3/рік. Довжина причал № 25 зі сполученням – 422 м,
глибина біля причалу 15 м.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВДАЛЬНІСТЮ «М.В. КАРГО», код
ЄДРПОУ 32834564
67534, Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с. Визирка, вул.
Чапаєва 60, т. +38067 448 6622
3. Уповноважений
обговорення

орган, який

забезпечує проведення громадського

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами,_ що видається Департаментом екології та природних
ресурсів Одеської ОДА

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
21.09.2018 року у період з 12.00 по 13.00 годину у в приміщенні Визирського
сільського Будинку культури (актова зала) за адресою: с. Визирка, вулиця Олексія
Ставніцера, 57 у формі громадських слухань.
__________________________________________________________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачено.
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 екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна
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 398 аркушах.
Повідомлення про плановану діяльність.
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
ТОВ «М.В. КАРГО», Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с.
Визирка, вул. Чапаєва 60, т. +38067 448 6622 з 01.09.18.

