__________
Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не
зазначається суб’єктом господарювання)

2019262784
(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

Нове будівництво ВЕС «Ольвія» на території Чорноморської сільської ради
Очаківського району Миколаївської області. Передбачається встановлення семи сучасних
вітрових електроустановок (далі - ВЕУ), що входить до комплексу із тридцяти ВЕУ
вітрополя «Ольвія» із підключенням на ТП 150/35кВ «Ольвія». Згідно проекту будівництва
до складу вітрової електростанції входять дві ВЕУ потужністю 3,3 МВт, одна ВЕУ
потужністю 3,5 МВт, одна ВЕУ потужністю 4,5 МВт, три ВЕУ потужністю 4,8 МВт. Висота
башти ВЕУ потужністю 3,3-3,5 МВт становить 100 м, висота башти ВЕУ потужністю 4,5-4,8
МВт становить 120 м. Сумарна встановлена потужність ВЕС «Ольвія» - 29 МВт. Також
передбачається влаштування під’їзних доріг протяжністю близько 9 км та кабельних ліній
підключення до ТП протяжністю 8,5 км. Загальна площа території ВЕС «Ольвія» складатиме
5,0000 га, орієнтовна площа забудови 0,0300 га. Фундаменти - пальові. Генерація
електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлювального джерела енергії вітру. Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно
120 000,0 МВт*год в рік. Орієнтовний термін експлуатації ВЕС - 20 років.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2.

Суб’єкт господарювання

Приватне
акціонерне
товариство
«Вітряний
парк
Очаківський»,
код ЄДРПОУ – 37097399, Україна, 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, (0512) 58-08-07.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особипідприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3.

Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації,
54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, есоlog@mk.gov.ua, (0512) 46-04-27, головний
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4.

Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням Державної
архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області, відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності»;
(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 27 робочих днів (не менше 25, але

не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку
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: 24 травня 2019 року о 10:00 у приміщенні
актової зали Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою, Україна,
Миколаївська обл, Очаківський район, село Рівне, вул. Центральна, 43.
Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації,
54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, есоlog@mk.gov.ua, (0512) 46-04-27, головний
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації,
54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, есоlog@mk.gov.ua, (0512) 46-04-27.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.

8.

Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 480 аркушах.

(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

ПрАТ «Вітряний парк Очаківський», м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф.301.
З 02 травня 2019 року з 9:00 до 17:00
Кутир Тарас Сергійович, (0512) 58-08-07
2.
Рівненський старостинський округ Чорноморської сільської ради Очаківського району
Миколаївської
області,
Миколаївська
обл.,
Очаківський
район,
с.
Рівне,
вул. Ювілейна, 16
З 02 травня 2019 року з 9:00 до 16:00
Гірман Андрій Володимирович (05154) 9-12-31
1.

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

