Додаток 3
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 Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

2020986531
(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 – "Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Покровська від
буд. 131-141 м. Бердянськ Запорізької області".
Берегоукріплювальні заходи передбачаються на ділянці протяжністю 170 м.
Штучний мис виконується з кам'яного накиду трапецеїдального перетину шириною по гребеню 4,5 м
з укосами 1:3,0 з морської сторони та 1:1,5 зі сторони берега. Морська (передня) грань мису
віддалена від базисної лінії на відстань 30,0 м, крайні частини структури примикають до існуючої
берегової лінії. Протяжність штучного мису становить 164,0 м.
Внутрішня площа, що захищена мисом, заповнюється привозним піщаним ґрунтом та є додатковою
площею для цілей рекреації. Планованою діяльністю передбачається благоустрій даної відновленої
території (5020 м2), а саме: озеленення з улаштуванням системи поливу, системи відведення
поверхневого стоку, облаштування пішохідних зон та доріжок, спортивного майданчика типу "Street
workout", їх освітлення, становлення лавок, урн, перильного огородження, влаштування пандусів
тощо. Для захисту частини території пляжу Ліски-3 та існуючої підпірної стінки зі сходами на пляж
передбачається влаштування короткої буни (шпори) довжиною 21,0 м. Шпора виконується з
сортованого кам'яного накиду трапецеїдального перетину шириною по гребеню 1,5 м з укосами 1:2,5
з морського боку та 1:1,5 зі сторони берега. Також, планованою діяльністю передбачається
поповнення середньозернистим піском пляжної території суміжних ділянок узбережжя.
Місце провадження планованої діяльності: берегова смуга Бердянської затоки Азовського моря від
буд. 131-141 по вул. Покровська м. Бердянськ Запорізької області.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання
Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету
Бердянської міської ради, код ЄДРПОУ 34472384, юридична адреса: 71100, м. Бердянськ,
пл. Єдності, буд. 2, тел. (06153) 36638 або (06153) 47395.
(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 захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 69107,
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164; е-mail: dzd@zoda.gov.ua, тел. (061)224-60-81, контактна особа –
Карпій Сергій Євгенійович
(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
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною
інспекцією України, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт затверженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 р. № 466.
(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 будьякі 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
Відповідно до п. 21 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII (редакція
від 17.07.2020, підстава №733-IX) тимчасово, на період дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в
оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
Громадське обговорення планованої діяльності здійснюється у формі надання письмових зауважень
та пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) на адресу Департаменту захисту довкілля
Запорізької обласної державної адміністрації:
в письмовому вигляді за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164,
в електронному вигляді на адресу електронної пошти: dzd@zoda.gov.ua,
контактна особа – Карпій Сергій Євгенійович, тел. (061)224-60-81.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань )

Громадські слухання (другі) відбудуться
Не заплановані
(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
Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, що знаходиться за
адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164; е-mail: dzd@zoda.gov.ua, тел. (061)224-60-81,
контактна особа – Карпій Сергій Євгенійович
(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 захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 69107,
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164; е-mail: dzd@zoda.gov.ua, тел. (061)224-60-81, контактна особа –
Карпій Сергій Євгенійович, строк надання зауважень і пропозицій з 18 березня 2021 р. по 21 квітня
2021 р. (включно)
(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 221 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
1. Бердянська міська рада, Відділ по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету
Бердянської міської ради, 71100, м. Бердянськ, пл. Єдності, буд. 2, каб. 3, з 18 березня 2021 р. по
21 квітня 2021 р. (включно), згідно графіку роботи відділу, контактна особа Куртова Ірина,
тел. (06153)6-18-80
2. Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету
Бердянської міської ради, 71100, м. Бердянськ, пл. Єдності, буд. 2, каб. 26, з 18 березня 2021 р. по
21 квітня 2021 р. (включно), згідно графіку роботи управління, контактна особа Антипова Катерина,
тел. (06153)3-66-38
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

