_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
_____________20209306655 _________________
(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
Реконструкція
Бузько-Дніпровсько-лиманського
Миколаївська область. Забезпечення безпечного руху
однобічному режимі

каналу
(БДЛК).
суден цілодобово в

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Основною метою здійснення планованої діяльності є відтворення безпечних умов
руху по каналу.
Основним призначенням каналу, що реконструюється є забезпечення безпечного
руху розрахункових суден та можливість проводки суден до морських та річкових портів
регіону.
Для створення проектних глибин на акваторії каналу передбачається виконання
днопоглиблювальних робіт.
Ґрунти днопоглиблювальних робіт складуватимуться на ділянках локального
складування в лимані та на морському підводному відвалі в північно-західної частини
Чорного моря.
При здійсненні реконструкції БДЛК, прийняті наступні проектні рішення щодо
параметрів каналу:
- довжина каналу 81,368 км;
- проектна глибина каналу на прямолінійних ділянках - 11,6 м;
- проектна глибина каналу на ділянках сполучення між колінами по дну – 12,20
метри;
- проектна ширина каналу по дну на прямолінійних ділянках - 119 метрів;
- проектна ширина каналу по верхніх брівках складає від 129 до 192 метрів;
- проектна ширина каналу на ділянках сполучення між колінами по дну складає від
149 до 267 метрів;
Після реконструкції каналу, згідно даного РП, забезпечується можливість
безпечного цілодобового плавання розрахункового судна довжиною 230 метрів, шириною
32,5 метри та осадкою 10,3 метри без буксирного супроводу.
Загальна площа ділянки днопоглиблення на каналі – 7 667 785 м2.
Загальний обсяг днопоглиблювальних робіт з урахуванням нормативних переборів
по глибині та ширині для обраних механізмів - 11 026 882 м3.
Обсяг днопоглиблювальних робіт при виконанні технологічного прорізу - 2 857 600
м3.
Роботи планується виконати в одну чергу без пускових комплексів.
Розрахунковий термін реконструкції складає 250 діб.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої
діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ДП «Адміністрація морських портів України» код ЄДРПОУ 38727770
в особі філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 38728507

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),

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14, тел. (044) 351-43-01_
54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27, тел. 38 (0512) 500-901

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент
екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail:
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть
Дозвіл на виконання будівельних робіт, Дозвіл на проведення робіт на землях водного
фонду (будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання
кабелів трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду).
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

які видаються Державною інспекцією архітектури та містобудування України,
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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 – дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань не визначено.
(зазначити 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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент
екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50 e-mail:
OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент
екологічної оцінки та контролю, тел./факс(044) 206-31-40, (044) 206-31-50
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна
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

(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:
1.Фіілія ДП «Дельта-Лоцман», 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27, тел. 38
(0512) 500-901 з 01 жовтня 2021 року
2.Миколаївська районна державна адміністрація, 54036, м. Миколаїв, Одеське шоссе,
18А, тел./факс (0512) 48-05-47 з 01 жовтня 2021 року
3. Миколаївська міська рада, 54001, м. Миколаїв, вул.Адміральська,20, тел. факс (0512) 3725-21, 37-07-50 з 01 жовтня 2021 року
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

