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(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
Планованою діяльністю передбачається зберігання вуглеводневої сировини (мазуту
та бітуму нафтового) на території комплексу, розташованого за адресою: м. Херсон,
вул. Домобудівна, буд. 21.
В рамках планованої діяльності передбачено використання існуючих будівель та
споруд, до складу яких входять: підземне 4-х резервуарне бітумосховище, підземне 2-х
резервуарне мазутосховище, 3 витратні металеві ємності та дві цистерни з метою
приймання, тимчасового зберігання та відвантаження вуглеводневої сировини.
Приймання та відвантаження вуглеводневої сировини передбачено за допомогою
насосної установки. Зберігання мазуту та бітуму передбачено в 3-х наземних сталевих
ємностях об’ємом 45 м3 кожна, двох наземних цистернах об’ємом 23 м3 кожна, підземному
бітумосховищі, обладнаному 4-ма ємностями об’ємом 40 м3 кожна, та підземному
мазутосховищі, обладнаному 2-ма ємностями об’ємом 25 м3 кожна.
Підігрів мазуту та бітуму в резервуарах перед їх зливом до автоцистерн, а також
системи трубопроводів для транспортування (навантаження) до автоцистерни відбувається
у два одночасних етапи. В перший етап відбувається розігрів резервуарів, де зберігається
вуглеводнева сировина, через закриту систему жарових труб, які розігріваються форсункою
шляхом спалювання у ній рідкого палива (мазуту). В другий етап відбувається розігрів
закритої системи трубопроводів для транспортування (навантаження) до автоцистерн.
Підігрів закритої системи трубопроводів відбувається шляхом циркулювання в ній
мінерального масла, яке нагрівається системою жарових труб, що розігріваються
форсункою шляхом спалювання в ній рідкого палива (мазуту). Така система обігріву
ємностей та резервуарів, а також системи трубопроводів для транспортування
(навантаження) вуглеводневої сировини дозволяє мінімізувати забруднення навколишнього
середовища, уникнути аварійних ситуацій та забезпечує персонал від будь-яких можливих
випадків травмування.
Відвантаження вуглеводневої сировини передбачено за допомогою насосної
установки в автотранспорт.
Максимальний планований річний обсяг нафтопродуктів, що планується зберігати на
підприємстві, становить 800 тон.
Загальна площа земельної ділянки – 5,4574 га.
.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОРЕСУРСИ», код ЄДРПОУ 42769099. Юридична
адреса: 73027, м. Херсон, буд. 38. Контактний номер телефону: +38 (099) 262-12-01.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент енергетики та екології Херсонської обласної державної адміністрації,
Відділ оцінки впливу на довкілля, поводження з відходами та стратегічної екологічної
оцінки. 73026, м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, тел.: +38 (0552) 26-31-95, контактна
особа – Шевченко Наталія Ігорівна
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
1. Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження
планованої діяльності, що видається Департаментом енергетики та екології Херсонської
обласної державної адміністрації (частина 3 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»)
2. Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони
не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій)
рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(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 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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
не заплановані
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
не заплановані
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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
Департамент енергетики та екології Херсонської обласної державної адміністрації.
Відділ оцінки впливу на довкілля, поводження з відходами та стратегічної екологічної
оцінки. 73026, м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевченко
Наталія Ігорівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Департамент енергетики та екології Херсонської обласної державної адміністрації.
Відділ оцінки впливу на довкілля, поводження з відходами та стратегічної екологічної
оцінки. 73026, м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua, тел.:
+38 (0552) 26-31-95, Шевченко Наталія Ігорівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

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 111 аркушах, без
врахування додатків.
______________________________________-________________________________________
(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
Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім
вихідних, з 21.10. 2020 р:
- у Виконавчому комітеті Херсонської міської ради, 73000, м. Херсон,
просп. Ушакова, 37 email: admin@city.kherson.ua, тел.: +38 (0552) 49-31-25, представник
міської ради;
- та безпосередньо у суб’єкта господарювання ПП «НАФТОРЕСУРСИ», 73027,
м. Херсон, буд. 38, тел: +38 (099) 262-12-01. Баласанов Роман Альбертович.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

