
 

Додаток 3 до Порядку 

 

ПРОТОКОЛ  

громадських слухань щодо 

 

«Нове будівництво Ольвійської ВЕС на території Чорноморської сільської ради 

Очаківського району Миколаївської області (біля села Рівне) №2018216194 

 

(вид планової діяльності) 

Миколаївська область, Очаківський район, с. Рівне, вул. 

Центральна,43.приміщення актової зали Рівненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів 

 

(місце проведення громадського слухання) 

 

від      18  червня 2018 р.                                с. Рівне 

 

Присутні: 

Учасники громадських слухань у кількості 14 осіб згідно із журналом (відомістю) 

реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу. 

 

Порядок денний: 

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань. 

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на 

довкілля, доповіді інших учасників. 

3. Запитання до доповідачів та відповіді. 

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції). 

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування 

зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань. 

 

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань. 

Слухали: 

1. Головуючого (заступника начальника управління екології та природних ресурсів 

Миколаївської облдержадміністрації – начальника відділу оцінки впливу на 

довкілля Трофімова  Ірина Петрівна), який повідомив, що згідно з Порядком 

проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, 

він уповноважений головувати на громадських слуханнях. 

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, 

процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі 

висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої 

діяльності. 

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий 

оголосив порядок денний та встановив такий регламент: 

на вступне слово головуючого - до   5  хв.; 

на доповідь суб'єкта господарювання - до   15 хв.; 

на кожну з співдоповідей - до  10 хв.; 



відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до 10 хв.; 

на зареєстровані виступи в обговоренні - до 10 хв.; 

на інші виступи в обговоренні - до 10 хв.; 

на підбиття підсумків та закриття слухань - до 5  хв. 

 

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на 

довкілля, доповіді інших учасників. 

Слухали: 

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на 

довкілля 

            Кутир  Тарас Сергійович представник  ТОВ «Вітряний парк 

Причорноморський» 

 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

 

Комплекс вітроелектростанцій (ВЕС) «Ольвія» складається  з десяти окремих 

майданчиків ВЕС розташованих  між собою на відстані  від 0,5м до 1,1 км. 

Комплекс розташований  на землях  Чорноморської сільської ради Очаківського 

району. В рамках реалізації проекту передбачається  встановлення  3 сучасних 

турбін вітроелектроустановок (ВЕУ) на території яка складається з кількох ділянок  

загальною площею 3,4999га. Сумарна встановлена потужність  ВЕС -9,9 МВт. 

Висота башт ВЕУ – 100м. Вежа ВЕУ встановлюється на фундамент, що 

споруджується для кожної ВЕУ індивідуально. Щорічна генерація екологічно чистої  

електроенергії очікується на рівні приблизно 29 080,0 МВт*год  в рік. Для 

розміщення технологічних під’їздів до ВЕУ використовуються існуючі  

господарські проїзди шириною 5 м, уся інша ділянка використовуватиметься для 

сільськогосподарського використання. 

Під час проведення планованої діяльності  буде виникати шумове навантаження 

на довкілля  безпосередньо від роботи ВЕС.  Фактичними лабораторними  замірами 

рівнями шуму здійснені заміри шуму подібних до запроектованих умовах, з 

подібними моделями ВЕУ показали відсутність  їх перевищень згідно нормативів. 

     Вплив  ВЕУ на птиць та комах  досліджений  експедиційною групою вчених, 

планується здійснення  подальшого моніторингу за станом орніто –та 

ентомокомплексів даного району. Червонокнижних видів птахів на ділянці під 

будівництво ВЕУ не виявлено. Шляхи міграції птахів через зазначені ділянки не 

проходять. Можливість зіткнення птахів з ВЕУ є мінімальною. Червонокнижних 

видів рослин не виявлено, територія є ріллею. ВЕС є зеленою енергетикою, що 

активно підтримується  державною програмою. 

(короткий зміст доповіді) 
 

 

2. Доповідь іншого учасника 

                                            Відсутня 

 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

 

 



(короткий зміст доповіді) 
 

 
 

 

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання 

незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи 

у письмовій формі після їх завершення)* 
 

№ Запитання до доповідачів (із 

зазначенням особи, що їх подає) 

Відповідь, якщо надавалася (із 

зазначенням особи, що її надає) 
1 2 3 

 - - 

   

   

   

   

   

 

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та 

відповіді на них)* 
 

№ Зауваження, пропозиція (із 

зазначенням особи, що їх подає) 

Відповідь, якщо надавалася (із 

зазначенням особи, що її надає) 
1 2 3 

 - - 

   

   

   

   

   

 

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок 

урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань. 

Слухали:  

Громадські слухання зафіксовані за допомогою  аудіо та відео  засобів. Аудіо- та 

відеозапис є невід’ємною частиною протоколу громадських слухань. Протокол 

громадських слухань буде опублікований на сайті управління екології та природних 

ресурсів. Громадське обговорення триває з 04.06.2018 по 24.07.2018. Висновок з 

оцінки впливу на довкілля та звіт про громадське обговорення, як невід’ємна його 

частина готується протягом 25 робочих днів з моменту закінчення громадського 

обговорення та офіційно публікується в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (№ справи 2018216194) та засобах масової інформації, що виходять в 

адміністративних межах планованої діяльності. 

 

 

До протоколу додаються: 

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 2 арк. 

2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 1 арк. 



3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли 

протягом громадських слухань, на 1 арк. 

4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, 

на  0 арк. 

5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських 

слухань, на 0 арк. 

6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань. 

 

 

Головуючий 

 

 

  

І.П. ТРОФІМОВА 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

 

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу. 

 


