Додаток 2
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 Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом
господарювання)

_________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності (автоматично
генерується програмними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової
версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Коблівська сільська рада Березанського району Миколаївської області
код ЄДРПОУ 04375748
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

Інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
96142, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Одеська, 4,
тел./факс: (099)-649-26-14.
(місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у розробці Проекту оголошення природних територій
Коблівської ОТГ курортними, а саме, у створенні (організації) курорту місцевого значення
«Коблеве» через оголошення природних територій в межах Коблівської ОТГ курортом
місцевого значення, за процедурою, що передбачена чинним Законом України №2016-ІІІ
«Про курорти». Замовник (Головний координатор робіт) — Коблівська сільська рада.
Основним документом що регламентує організацію території запланованого
курорту є Проект оголошення природних територій курортними та «Проект округу та зон
гірничо-санітарної охорони».
Основною метою Проекту оголошення природних територій Коблівської ОТГ
курортними та «Проекту округу та зон гірничо-санітарної охорони курорту місцевого
значення «Коблево» Миколаївської області», є збереження природних властивостей
наявних лікувальних ресурсів, запобігання забрудненню, пошкодженню та передчасному
виснаженню цих ресурсів. Округ санітарної охорони - це територія земної поверхні,
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зовнішній контур якої збігається з межею курорту. В межах цієї території забороняються
будь-які роботи, що призводять до забруднення ґрунту, повітря, води, завдають шкоди
лісу, іншим зеленим насадженням, сприяють розвитку ерозійних процесів і негативно
впливають на природні лікувальні ресурси, санітарний та екологічний стан природних
територій курортів. Округ санітарної охорони поділяється на три зони: перша зона (зона
суворого режиму), друга зона (зона обмежень), третя зона (зона спостережень).
В кожній із зон існує перелік дозволених та заборонених видів діяльності.
Складовою частиною Проекту оголошення природних територій Коблівської ОТГ
курортними та «Проекту округу та зон гірничо-санітарної охорони курорту місцевого
значення «Коблево» Миколаївської області», є план першочергових природоохоронних
заходів направлених на покращення екологічного стану курорту та розвиток сировинної
гідромінеральної бази спрямованої на розширення природних лікувальних факторів для
оздоровлення відпочиваючих.
Цим планом визначаються основні напрямки розвитку курортної інфраструктури –
водопостачання та каналізування, робота очисних споруд, підготовка пляжів та заходи з
берегоукріплення, відвід талих та дощових вод тощо.
Розвиток курортів здійснюється згідно з довгостроковими комплексними і
цільовими державними та місцевими програмами.
Програми розвитку курортів розробляються на основі даних кадастрів природних
лікувальних ресурсів, об'єктивних показників ефективності лікування, медичної
реабілітації та профілактики захворювань, результатів спеціальних наукових досліджень і
проектних робіт, фінансово-економічних показників діяльності курортів. При цьому
визначаються параметри та режим використання природних лікувальних ресурсів з
урахуванням екологічних та санітарно-гігієнічних обмежень тощо.
За попередньою оцінкою, приморська (берегова) територія в зоні розташування
прибережних сел Миколаївської області, — Українка - Коблеве - Рибаківка (Коблівська
ОТГ), зі сприятливими кліматичними та мікрокліматичними умовами, піщаними пляжами,
зонами морського купання, у сукупності з доволі розвиненою на сьогодні курортнорекреаційною інфраструктурою в існуючій береговій рекреаційній зоні, а також
перспективи організації в розглядуваних умовах спеціалізованого санаторно-курортного
лікування на основі місцевих і залучених мінерально-лікувальних ресурсів, —
є визначальними та достатніми факторами для сталого розвитку зазначеної території в
якості курорту місцевого значення.
У зв’язку з цим, до пріоритетних і перспективних природних територій, що
плануються до оголошення курортом місцевого значення в адміністративних межах
Миколаївської області, належить територіально-природний комплекс, приурочений до
берегової зони Чорного моря та пригирлової частини Тілігульського лиману в сучасних
адміністративних межах Коблівської сільської ради (на сьогодні — Коблівська ОТГ).
Технічна альтернатива 1.
Оголошення природних територій Коблівської сільської ради (Коблівської ОТГ)
курортом місцевого значення згідно чинного законодавства (ст.7-11, ст.27-34 Закону
України «Про курорти») планується через розробку Проекту оголошення природних
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територій Коблівської ОТГ курортними та проекту округу та зон санітарної (гірничосанітарної охорони) з встановленням їх границь та меж планованого курорту з можливим
перекваліфікуванням профілю на лікувально-рекреаційний (клімато-бальнеогрязьовий) за
рахунок місцевих лікувальних ресурсів та оздоровчих факторів.

Технічна альтернатива 2.
Розробка окремих цільових програм для розвитку інфраструктури Коблівської ОТГ
без отримання статусу курорту місцевого значення.
В зазначеній альтернативі відмова від планованої діяльності з оголошення
природних територій Коблівської сільської ради (Коблівської ОТГ) курортом місцевого
значення вже у найближчій, а далі — у довгостроковій перспективі може призвести,
насамперед, до погіршення екологічного стану зон берегової рекреації, а також до
негативних змін у загальному водно-екологічному балансі розглядуваної території, у тому
числі до техногенного забруднення та попереднього виснаження місцевих лікувальних
ресурсів (лікувальні грязі та ропа лиману, мінеральні підземні води тощо),
незбалансованого (напівстихійного) розвитку території у цілому, і як наслідок, до
зменшення або відтоку обсягів цільового інвестування з господарсько-рекреаційного
освоєння цей території (тобто погіршення екологічно-інвестиційної привабливості
території), у порівнянні з іншими курортними територіями Азово-Чорноморського
узбережжя України.
Зазначена альтернатива призведе до нерівномірного розвитку Коблівської ОТГ та
невизначеним соціальним наслідкам.
Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Природні території, що плануються до оголошення, розташовані в адміністративних
межах Коблівської сільської ради (Коблівської ОТГ) Березанського району Миколаївської
області (район розташування населених пунктів Українка, Виноградне, Коблеве, Морське,
Лугове, Рибаківка), і приурочені до прибережної смуги Чорного моря, являючись при
цьому практично єдиним природно-територіальним комплексом. Протяжність вздовж
берегової лінії Чорного моря від межі з Одеською областю, у східному напрямку - до 17
км, вздовж Тілігульського лиману, на північ, до коси Чилова – до 15 км, вглиб від
зазначених берегових ліній — до 3,5 км. Загальна площа території планованого курорту
при цьому, (за попередніми розрахунками, включаючи прилеглу акваторію зовнішніх
водних об’єктів), складає орієнтовно 15 тис. га (або 150 км2).
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Природні території, що плануються до оголошення, розташовані
в
адміністративних межах Коблівської сільської ради (Коблівської ОТГ) Березанського
району Миколаївської області (район розташування населених пунктів Коблеве, Морське,
Лугове, Рибаківка), і приурочені до прибережної смуги Чорного моря. Протяжність
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вздовж берегової лінії Чорного моря від межі з Одеською областю, у східному напрямку до 17 км.
Зазначена альтернатива призведе до нерівномірного розвитку Коблівської ОТГ та
невизначеним соціальним наслідкам.
Окрім цього перспективне родовище лікувальних грязей Тилігульського лиману
біля коси Чилова залишиться без встановленої зони суворого санітарного режиму, що
може призвести в подальшому до його пошкодження наслідок антропогенного впливу.
Також у відповідності до Технічного завдання, затвердженого Замовником робіт,
передбачається розвиток усіх прибережних територій Коблівської ОТГ.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Забезпечення сталого розвитку курортно-рекреаційної зони (з використанням
місцевих лікувальних-оздоровчих ресурсів, факторів), місцевої територіальної громади
тощо (насамперед, підвищення рівня зайнятості населення у санаторно-курортній і
туристичній сфері) — на довгострокову перспективу, із супутнім вирішенням проблемних
інфраструктурних питань території (централізоване водопостачання, водовідведення,
благоустрій території ради та ін.), за рахунок залучення до місцевого бюджету
капіталомістких (у тому числі іноземних) інвестицій, тобто бюджетних асигнованій всіх
рівнів та інших джерел фінансування, що також дасть поштовх розвитку туристичнорекреаційному комплексу у регіоні, і у цілому спрямовано на реалізацію державної
політики України у сфері санаторно-курортного лікування та оздоровлення населення за
міжнародними стандартами.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Коблівська сільська рада (Коблівська ОТГ) — адміністративно-територіальна
одиниця та орган місцевого самоврядування в Березанському районі Миколаївської
області, являється популярним місцем морського пляжного, а в останні роки лікувальнооздоровчого відпочинку (оздоровчого туризму). Адміністративний центр — село Коблеве.
Загальна площа території Коблівської ОТГ складає 26,437 тис. га (або 260,44 км2).
Протяжність вздовж берегової лінії Чорного моря (в адміністративних межах суб’єкта) —
до 17 км, вздовж Тілігульського лиману — до 15 км. Кількість населених пунктів:
6 (шість) — селища Коблеве, Виноградне, Українка, Морське, Лугове, Рибаківка.
Кількість постійного населення: станом на 01.01.2020 року — 6 810 чол. В теплий період
року (з травня по вересень) чисельність населення значно зростає за рахунок
відпочиваючих; загальна кількість рекреантів за даними Коблівської сільської ради за
останній період (2017-2019 роки) — складає орієнтовно до 200 тис. чол. на рік.
На даний час рекреаційно-туристична сфера (Коблівсько-Рибаківська рекреаційна
зона) – основна складова частина господарського комплексу та наповнювач бюджету
території. На території, що планується до оголошення, налічує близько 200 закладів
рекреаційного та загальнооздоровчого призначення, але будь-які об’єкти спеціалізованого
лікувально-оздоровчого призначення та діючі установи курортно-санаторного типу
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відсутні. Найкрупніші рекреаційні установи: пансіонат «Чорноморець» – 833 місць, бази
відпочинку «Автомобіліст» – 420 місць, «Мечта» – 360 місць (с. Коблеве), ДОЗ «Алий
парус» - 600 місць, ДОЗ «Маяк» - 360 місць (с. Рибаківка).
Більшість оздоровчих закладів мають безпосередній вихід на берегову зону моря.
Пляжні зони, як правило, відособлені від інших зон (господарська, житлова зони), з
боку суміжних ділянок відкрити для вільного доступу, мають облаштований вихід до
моря, пішохідні доріжки і майданчики (спортивно-ігрові, торгівельні) мають тверде
покриття. Пляжі обладнані рятувальними і медичними постами, є тіньові навіси від сонця,
роздягальні, встановлені урни для пляжного сміття. Прибережна морська акваторія (зона
купання) обгороджена буями.
До послуг відпочиваючих надаються різні культурні і спортивно-оздоровчі заходи:
конкурси, ігри, спортивні змагання по настільному тенісу, більярду, волейболу,
танцювальні вечори на літньому майданчику, послуги бібліотеки і т. д.
Практично всі рекреаційні установи Коблеве функціонують тільки впродовж
літнього періоду. При цьому, загальна кількість осіб, які одночасно можуть знаходитися
на відпочинку і оздоровленні, складає близько 26 тис. штатних людино-місць.
Основний напрям цільового використання існуючих рекреаційних і туристичних
закладів на сьогодні — загальнооздоровчий профіль із застосуванням сезонних
кліматичних чинників (повітряні і сонячні ванни, таласотерапія).
Вдале географічне розташування території планованого курорту «Коблеве» у
прибережній зоні Чорного моря ( у тому числі, близькість обласного центру Миколаєва –
великого міста, населення якого має значну потребу в рекреаційних установах), комфортні
природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики
захворювань насамперед, помірно-континентальний клімат зі значною кількістю сонячних
днів, високими літними температурами, сполученням морського та степового повітря,
тепле Чорне море, широкі піщані пляжі, лікувальні грязі та ропа лиману, мінеральні
підземні води (потенційні джерела), а також наявність вільних територій для житлового та
рекреаційного будівництва, відсутність виробничих об’єктів підвищеної екологічної
небезпеки тощо, роблять цю територію привабливою для організації курорту місцевого
значення, системного розвитку курортно-оздоровчої інфраструктури та сприяє залученню
інвестицій і подальшому соціально-економічному розвитку.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно
чинного законодавства України і включають:
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні — дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства щодо
організації курортів місцевого значення (оголошення природних територій курортними).
Територіальні — дотримання адміністративно-територіальних меж Коблівської
ОТГ Березанського району Миколаївської області.
Водоохоронні — дотримання нормативних вимог режиму прибережно-захисної
смуги та правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, що встановлюється в
адміністративних межах ради.
Санітарно-гігієнічні — діючі нормативні вимоги МОЗ України до розміщення і
перебування населення в курортно-рекреаційних зонах, дотримання існуючих санітарно5

захисних зон техногенних об’єктів; дотримання нормативних вимог режиму округу та зон
(поясів) санітарної (гірничо-санітарної) охорони планованого курорту.
Щодо технічної альтернативи 2
Екологічні — дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства.
Територіальні — дотримання адміністративно-територіальних меж Коблівської
ОТГ Березанського району Миколаївської області.
Водоохоронні — дотримання нормативних вимог режиму прибережно-захисної
смуги та правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, що встановлюється в
адміністративних межах ради.
Санітарно-гігієнічні — діючі нормативні вимоги МОЗ України до розміщення і
перебування населення в курортно-рекреаційних зонах, дотримання існуючих санітарнозахисних зон техногенних об’єктів; дотримання нормативних вимог режиму округу та зон
(поясів) санітарної (гірничо-санітарної) охорони планованого курорту.
Щодо територіальної альтернативи 1
Територіальні — дотримання адміністративно-територіальних меж Коблівської
ОТГ Березанського району Миколаївської області, тобто встановлення округу та зон
санітарної (гірничо-санітарної) охорони планованого курорту в межах зазначеного
суб’єкта (з включенням прибережних акваторій зовнішніх водних об’єктів).
Дотримання територіально-правових вимог при встановленні проектних
(проектованих) границь округу та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони
планованого курорту за існуючою структурою земельного фонду території (у тому числі,
приватна власність, ліцензійні ділянки на користування надрами, режимні об’єкти та ін.).
Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальні — дотримання адміністративно-територіальних меж Коблівської
ОТГ Березанського району Миколаївської області, тобто встановлення округу та зон
санітарної (гірничо-санітарної) охорони планованого курорту в межах зазначеного
суб’єкта (з включенням прибережних акваторій зовнішніх водних об’єктів).
Дотримання територіально-правових вимог при встановленні проектних
(проектованих) границь округу та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони
планованого курорту за існуючою структурою земельного фонду території (у тому числі,
приватна власність, ліцензійні ділянки на користування надрами, режимні об’єкти та ін.).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
Розроблення проекту оголошення природних територій та матеріалів для
обґрунтування меж округу та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони планованого
курорту місцевого значення (правове методичне забезпечення).
Розробка плану першочергових природоохоронних заходів та плану розвитку
інфраструктури Коблівської ОТГ в яких визначаються основні напрямки подальших дій
(за окремими проектами) направлених на покращення екологічного стану курорту та
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розвиток сировинної гідромінеральної бази щодо залучення природних лікувальних
факторів для оздоровлення відпочиваючих, водопостачання та каналізування, роботи
очисних споруд, підготовці пляжів та заходи з берегоукріплення, відвід талих та дощових
вод тощо.
Проект оголошення має на мету захистити природні лікувальні фактори курорту
від забруднення, а також створити належні санітарно-гігієнічні умови в лікувальнооздоровчій місцевості.
Основними об'єктами, що підлягають санітарній охороні в межах проектованого
округу курорту місцевого значення являються: морські пляжі і прибережна смуга Чорного
морю і Тілігульського лиману; прояви (потенційні родовища) лікувальних грязей та
підземних мінеральних вод; територія розташування оздоровчих закладів та лікувальнопрофілактичної зони; ґрунти та зелені насадження, в межах зон санітарної охорони
курорту, порушення і зведення яких призведе до погіршення ландшафтномікрокліматичних умов місцевості.
Щодо технічної альтернативи 2:
Розробка окремих проектів щодо вирішення кожної природоохоронної та
інфраструктурної проблеми Коблівської ОТГ та тривалий шлях з їх погодження.
Щодо територіальної альтернативи 1
Розроблення проекту оголошення природних територій та матеріалів для
обґрунтування меж округу та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони планованого
курорту місцевого значення (правове методичне забезпечення).
Розробка плану першочергових природоохоронних заходів та плану розвитку
інфраструктури Коблівської ОТГ в яких визначаються основні напрямки подальших дій
(за окремими проектами) направлених на покращення екологічного стану курорту та
розвиток сировинної гідромінеральної бази щодо залучення природних лікувальних
факторів для оздоровлення відпочиваючих, водопостачання та каналізування, роботи
очисних споруд, підготовці пляжів та заходи з берегоукріплення, відвід талих та дощових
вод тощо.
З огляду на те, що серед лікувальних факторів місцевості є об'єкти та території, що
вимагають встановлення зони суворого режиму, зони обмеження і зони спостереження, а
також, беручи до уваги перспективи подальшого розширення і розвитку курорту
місцевого значення, для курортної території передбачається встановлення округу
санітарної охорони в складі трьох зон: першої (I зона), другої (II зона), третьої (III зона).
Щодо територіальної альтернативи 2
Розроблення проекту оголошення природних територій та матеріалів для
обґрунтування меж округу та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони планованого
курорту місцевого значення (правове методичне забезпечення).
Розробка плану першочергових природоохоронних заходів та плану розвитку
інфраструктури Коблівської ОТГ в яких визначаються основні напрямки подальших дій
(за окремими проектами) направлених на покращення екологічного стану курорту та
розвиток сировинної гідромінеральної бази щодо залучення природних лікувальних
факторів для оздоровлення відпочиваючих, водопостачання та каналізування, роботи
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очисних споруд, підготовці пляжів та заходи з берегоукріплення, відвід талих та дощових
вод тощо.
З огляду на те, що серед лікувальних факторів місцевості є об'єкти та території, що
вимагають встановлення зони суворого режиму, зони обмеження і зони спостереження, а
також, беручи до уваги перспективи подальшого розширення і розвитку курорту
місцевого значення, для курортної території передбачається встановлення округу
санітарної охорони в складі трьох зон: першої (I зона), другої (II зона), третьої (III зона).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
У зв’язку з природоохоронним прямуванням планованої діяльності — через
встановлення зон санітарної охорони курорту та дотримання їх режиму, раціональне
комплексне використання ресурсів розглядуваної території, можливі впливи планованої
діяльності на довкілля, носять опосередкований, в основному, позитивний характер і
включають:
- клімат і мікроклімат: позитивний вплив — за рахунок покращення загального
еколого-санітарного стану території планованого курорту;
- повітряне та акустичне середовище: не передбачається, або сезонно-обмежений;
- ґрунти та земельні ресурси: позитивний вплив — захист та збереження цінних
земель рекреаційного фонду, насамперед, рекреаційних пляжів, вільних природних
територій тощо;
- геологічне середовище: головний позитивний вплив — захист та збереження
наявних мінеральних лікувальних ресурсів території;
- поверхневі водні об’єкти, підземні води; позитивний вплив — поліпшення
санітарно-екологічного стану морських прибережних вод, водойм внутрішньої еководної
системи, захист підземних мінеральних джерел, підземних вод питної якості тощо;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не передбачається (збереження
біорізноманіття території на сучасному рівні, додаткове культурне озеленення території);
- навколишнє соціальне середовище: позитивний вплив – створення комфортних
соціально-екологічних умов відпочинку та оздоровлення населення за міжнародними
стандартами; підвищення рівня зайнятості населення через забезпеченість робочих місць
обслуговуючого персоналу планованого курорту; набування та підтримка екологічно
сприятливого успішного іміджу території;
- навколишнє техногенне середовище: позитивний вплив – інформаційна та
організаційна підтримка системного розвитку курортно-рекреаційної інфраструктури
(централізованих систем водовідведення, водопостачання, будівництво та реконструкція
автодоріг та ін.) і забезпечення у цілому сталого соціально-економічного розвитку
території місцевої громади з поліпшенням інвестиційної привабливості території на
підставі отриманого статусу курорту місцевого значення;
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- відходи: не передбачаються, або позитивний вплив: в якості основних заходів
передбачені ліквідація несанкціонованих звалищ, загальне санітарне очищення території,
розвиток централізованих систем каналізування та локальних очисних споруд,
впорядкування систем поводження з твердими побутовими відходами.
Щодо технічної альтернативи 2
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля при розробці окремих проектів
з модернізації інфраструктури та розвитку курортного потенціалу позитивні але не мають
мультиплікативного ефекту. Поступове вирішення проблем розвитку території не може
призвести до її комплексного розвитку.
Щодо територіальної альтернативи 1
Не передбачається.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не передбачається.
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 частину статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»).
Друга категорія видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п.п.12, п.3, ст.3 (туризм та рекреація).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності до ст.6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про
оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення
громадського обговорення Закону;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
9

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої
діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії
звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у 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 з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до чинного законодавства України рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде:
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Отримання позитивного висновку експертизи для подальшого прийняття
Миколаївською обласною радою рішення щодо надання статусу курорту місцевого
значення природним територіям Коблівської ОТГ. Розробка комплексного плану розвитку
інфраструктури та природних територій курорту місцевого значення «Коблево». Розвиток
курорту до рівня світових стандартів.
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 надсилати до:
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної
адміністрації, за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16;
Е-mail:ekolog@mk.gov.ua; тел/факс +38(0512) 46-04-27, Трофімова Ірина Петрівна.
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