(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, не зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПрАТ «Южмормонтаж» код ЄДРПОУ14122468 інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 73021, м. Херсон, Острівське шосе, 5.
Місцезнаходження провадження планованої діяльності: 73021, м. Херсон, Острівське шосе, 5.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика. Планована діяльність включає в себе реконструкцію
берегоукріплення в межах відведеної підприємству земельної ділянки на березі затону ХССРЗ
ім. Комінтерна та роботи по влаштуванню акваторії для відстоювання плавмайстерні.
Технічна альтернатива 1. Реконструкція берегоукріплення шляхом укісного профілю з
кам’яного накиду довжиною 52,40м та вертикального профілю довжиною 34,10 м.
Технічна альтернатива 2. Реконструкція берегоукріплення георешітками з щебеневим
наповненням на основі геотекстилю.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1.
Берегова лінія довжиною 86,50 м в межах відведеної підприємству території (Державний
Акт на право простійного користування земельною ділянкою, серія та номер: 82, виданий
04.01.1995, виданий Виконавчим комітетом Херсонської міської ради) за адресою м. Херсон,
Острівське шосе, 5.
Територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки реконструкція планується в межах
території існуючого діючого підприємства.
4. Соціально–економічний вплив планованої діяльності
Даним проектом передбачається реконструкція берегоукріплення берегової смуги ПрАТ
«Южмормонтаж» в затоні ХССРЗ ім. Комінтерна з забезпеченням можливості відстоювання
плавмайстерні.
Впровадження проектних рішень позитивно вплине на екологічний стан водойми та
підвищить безпеку праці робітникам при виконанні робіт на плавмайстерні.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Реконструкцію берегоукріплення території заплановано виконати в межах земельної
ділянки згідно Акту встановлення меж земельної ділянки від 09.06.2016 р. та Плану проміру
глибин та топографічного знімання з нанесенням меж земельної ділянки.

Берегоукріплення території передбачено на довжині 86,50 м двох типів:
- укісного профілю з кам’яного накиду довжиною 52,40 м;
- вертикального профілю (підпірна стінка на палевій основі) довжиною 34,10 м в районі
існуючого крану СКР-2200ЭМ.
На акваторії затону біля реконструйованого берегоукріплення передбачається відстій
плавмайстерні №606 (ПМ-14). Для цього влаштовується її поглиблення до відмітки проектного
дна „мінус” 3,10 мБС на довжині 99,80 м. Укіс акваторії біля підпірної стінки на довжині 45,9 м
закріплюється кам’яним накидом по шару щебня.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Технічна альтернатива 1.
Екологічні обмеження:
- по впливу на атмосферне повітря (на період будівництва) – значення гранично допустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- по ґрунту – вплив відсутній;
- по впливу на поверхневі води – правила охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами;
- по впливу на живі біоресурси - відсутність на них прямого впливу в період нересту;
- по акустичному впливу (на період будівництва) - допустимі рівні шуму.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
- обмеження шумового, іонізуючого та радіаційного впливу та гранично допустимих
концентрацій забруднюючих речовин в повітрі населених пунктів на межі санітарно-захисної
зони і житлової забудови;
- обмеження рівня шуму на межі житлової забудови.
Містобудівні обмеженнями:
- обмеження протипожежних розривів.
Технічна альтернатива 2.
- аналогічно технічної альтернативи 1.

Територіальна альтернатива 1.
- містобудівні умови та обмеження;
- розмір та правовий режим зони санітарної охорони водних об’єктів.
Територіальна альтернатива 2. Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Технічна альтернатива 1. Реконструкція берегоукріплення проводитиметься в межах виділеної
земельної ділянки діючого підприємства і окремої інженерної підготовки не потребує.
Технічна альтернатива 2. Інженерної підготовки не потребує.
Територіальна альтернатива 1. Реконструкцію берегоукріплення території заплановано
виконати в межах земельної ділянки згідно Акту встановлення меж земельної ділянки від
09.06.2016 р. ПрАТ «Южмормонтаж».
Територіальна альтернатива 2. Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє
середовище включають
Технічна альтернатива 1.
Клімат і мікроклімат:вплив не передбачається
Повітряне середовище: Під час будівництва короткочасний незначний вплив за рахунок
викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки.

Під час експлуатації: вплив не передбачається.
Водне середовище: вплив на водний об’єкт передбачається на період виконання будівельних
робіт.
На період експлуатації використання водних ресурсів не перевищуватиме погоджених в дозволі
на спецводокористування обсягів, вплив на водний об’єкт відсутній.
Грунт: тимчасовий вплив при проведенні будівельних робіт.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: допустимий, заповідні об’єкти відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення): після реалізації планованої діяльності
відбувається стабілізація межі прибережної захисної смуги, стан території поліпшується в
порівнянні з існуючим.
Технічна альтернатива 2.
Клімат і мікроклімат:вплив не передбачається
Повітряне середовище: Під час будівництва короткочасний незначний вплив за рахунок
викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки.
Під час експлуатації: вплив не передбачається.
Водне середовище: вплив на водний об’єкт передбачається на період виконання будівельних
робіт.
На період експлуатації використання водних ресурсів не перевищуватиме погоджених в дозволі
на спецводокористування обсягів, вплив на водний об’єкт відсутній.
Грунт: тимчасовий вплив при проведенні будівельних робіт.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: допустимий, заповідні об’єкти відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення): після реалізації планованої діяльності
відбувається стабілізація межі прибережної захисної смуги, стан території поліпшується в
порівнянні з існуючим.
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 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»)
Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 14 частини 3 статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД проводиться у відповідності зі статтею 6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»
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,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно Закону 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
планованої діяльності;аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої 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 абзацом

п’ятим цього пункту;врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення;
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи зі звіту 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
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надати будь-які зауваження і
пропозиції до звіту з ОВД та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з ОВД буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення
13. Проведення та процедура громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої
діяльності 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 планованоїдіяльності, 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 повністю, 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, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Дозвіл на
виконання будівельних робіт, що видається Департаментом архітектурно-будівельної
інспекції у Херсонській області.
15. Уповноважений орган, до якого подається повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та якому надсилають зауваження та
пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
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
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