__________________________________
(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,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю
Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина»
Код ЄДРПОУ 13857469
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання:
ТОВ МП «Термінал-УХЗС» 54001, м. Миколаїв, вул. Велика Морська,63, а/с 76
тел.:0512-37-63-39, 37-60-91.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий
індекс, адреса, контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи *.
Планована діяльність:
Нове будівництво під`їзної колії для комплексу приймання, зберігання і
перевантаження сільськогосподарських сипких вантажів ТОВ МП "Термінал - УХЗС" в
межах території Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської
області.
Характеристика планованої діяльності:
Проектовані внутрішні залізничні колії за характером операційної діяльності є
частиною технологічного процесу приймання, зберігання і перевантаження
сільськогосподарських вантажів ТОВ МП "Термінал - УХЗС". Подачу вагонів
забезпечує маневровий локомотив ТГМ 4А.
Технічна альтернатива 1.
Збереження чинного регулювання перевезень (орендований локомотив та під`їзні колії
у ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»).
Технічна альтернатива 2.
Альтернатива передбачає закупівлю власного великотоннажного автотранспорту.
Технічна альтернатива 3.
Альтернатива передбачає перевезення за рахунок морського транспорту.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Ділянка розташована частково в СЗЗ ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та
частково на землях, що перебували в постійному користуванні ДП «Миколаївське
лісове господарство» за межами населених пунктів на території Галицинівської
сільської ради Вітовського району Миколаївської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Територія ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Частково в СЗЗ ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та частково на землях, що
перебували в постійному користуванні ДП «Миколаївське лісове господарство» за
межами населених пунктів на території Галицинівської сільської ради Вітовського
району Миколаївської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 3.
Водні артерії по території держави.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
- здешевлення ціни товару;
- відрахування коштів до місцевого бюджету та фондів соціального страхування;
- збільшення робочих місць за робітничими спеціальностями;
- стабільність роботи залізниці;
- продовольча безпека;
- існуюча Промзона;
- плата екологічного збору за викиди ЗР.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Загальна площа під транспорту інфраструктуру для обслуговування виробничої бази
ТОВ МП "Термінал - УХЗС" складає 7,8114га, довжина вкладання колії 4,801км.
Обсяги перевезень перевантажувального комплексу становлять до 700 тис. т на рік.
Категорія лінії VII. Розрахункова швидкість – 15км/год. Довжина кривих -1,22/34,7
км/ %. Максимальний ухил -9‰ Мінімальний радіус – 200м. Рід баласту і товщина:
щебінь, пісочна подушка – 20см. Стрілочний перевід: 1/9 Р-65 – 15компл.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
впровадження планованої діяльності:
- по забрудненню атмосферного повітря - ГДК забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів;
- по ґрунту, підґрунтю, підземним водам - відсутність на них інтенсивного прямого
впливу;
- по загальних санітарних нормах - санітарні розриви при забудові міських (селищних)
територій;
- по акустичній дії - допустимі рівні шуму;
- по пожежній безпеці - об’ємна-планувальне і технічне виконання об'єкту, його
конструктивні особливості, клас вибухобезпеці, наявність небезпечних чинників
пожежі, що викликають отруєння, травмування або загибель людини впродовж
встановленого часу або сприяючих виникненню глобальних чинників ризику
(виділення отруйних, горючих і вибухонебезпечних речовин).
щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - ГДК забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів;

- по ґрунту, підґрунтю, підземним водам - відсутність на них інтенсивного прямого
впливу;
- по поверхневих водах - допустимі концентрації забруднюючих речовин в господарчопобутових стічних водах при зборі їх в міські (селищні) мережі каналізації;
- по загальних санітарних нормах - санітарні розриви при забудові міських (селищних)
територій;
- по акустичній дії - допустимі рівні шуму;
- по пожежній безпеці - об’ємна-планувальне і технічне виконання об'єкту, його
конструктивні особливості, клас вибухобезпеці, наявність небезпечних чинників
пожежі, що викликають отруєння, травмування або загибель людини впродовж
встановленого часу або сприяючих виникненню глобальних чинників ризику
(виділення отруйних, горючих і вибухонебезпечних речовин).
щодо територіальної альтернативи 2
- по забрудненню атмосферного повітря - ГДК забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів;
- по ґрунту, підґрунтю, підземним водам - відсутність на них інтенсивного прямого
впливу;
- по поверхневих водах - допустимі концентрації забруднюючих речовин в господарчопобутових стічних водах при зборі їх в міські (селищні) мережі каналізації;
- по загальних санітарних нормах - санітарні розриви при забудові міських (селищних)
територій;
- по акустичній дії - допустимі рівні шуму;
- по пожежній безпеці - об’ємна-планувальне і технічне виконання об'єкту, його
конструктивні особливості, клас вибухобезпеці, наявність небезпечних чинників
пожежі, що викликають отруєння, травмування або загибель людини впродовж
встановленого часу або сприяючих виникненню глобальних чинників ризику
(виділення отруйних, горючих і вибухонебезпечних речовин).
щодо територіальної альтернативи 3
- по забрудненню атмосферного повітря - ГДК забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів;
- по ґрунту, підґрунтю, підземним водам - відсутність на них інтенсивного прямого
впливу;
- по поверхневих водах - допустимі концентрації забруднюючих речовин в водоймах;
- по акустичній дії - допустимі рівні шуму.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
впровадження планованої діяльності:
Передбачення заходів протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних
процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 1
Додаткова інженерна підготовка не потрібна.
щодо територіальної альтернативи 2
Передбачення заходів протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних
процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 3
Додаткова інженерна підготовка не потрібна.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
впровадження планованої діяльності:
при будівництві:
- на атмосферне повітря: вплив незначній, локальний;
- на водні ресурси: вплив допустимий;
- на ґрунти і підґрунтя: вплив допустимий;

- на рослинний і тваринний світ: короткочасний, негативний;
- акустичній вплив – допустимий;
- на техногенне середовище – вплив допустимий;
- на соціальне середовище - вплив відсутній.
при експлуатації:
- на атмосферне повітря: вплив незначній, локальний;
- на водні ресурси: вплив відсутній;
- на ґрунти і підґрунтя: вплив допустимий;
- на фауну і флору: вплив опосередкований, допустимий;
- акустичній вплив – допустимий;
- на техногенне середовище – вплив відсутній;
- на соціальне середовище – вплив відсутній;
- на клімат та мікроклімат – вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 1
- на атмосферне повітря: вплив незначній, локальний;
- на водні ресурси: опосередкований (технічне обслуговування локомотиву);
- на ґрунти і підґрунтя: вплив допустимий;
- на фауну і флору: вплив опосередкований, допустимий;
- акустичній вплив – допустимий;
- на техногенне середовище – вплив відсутній;
- на соціальне середовище – вплив відсутній;
- на клімат та мікроклімат – вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
при будівництві:
- на атмосферне повітря: вплив незначній, локальний;
- на водні ресурси: вплив допустимий;
- на ґрунти і підґрунтя: вплив допустимий;
- на рослинний і тваринний світ: короткочасний, негативний;
- акустичній вплив – допустимий;
- на техногенне середовище – вплив допустимий;
- на соціальне середовище - вплив відсутній.
при експлуатації:
- на атмосферне повітря: вплив незначній, локальний;
- на водні ресурси: вплив відсутній;
- на ґрунти і підґрунтя: вплив допустимий;
- на фауну і флору: вплив опосередкований, допустимий;
- акустичній вплив – допустимий;
- на техногенне середовище – вплив відсутній;
- на соціальне середовище – вплив допустимий;
- на клімат та мікроклімат – вплив відсутній.
щодо територіальної альтернативи 3
- на атмосферне повітря: вплив незначній, локальний;
- на водні ресурси: прямий, допустимий;
- на ґрунти і підґрунтя: вплив відсутній;
- на фауну і флору: вплив опосередкований, допустимий;
- акустичній вплив – допустимий;
- на техногенне середовище – вплив відсутній;
- на соціальне середовище – вплив відсутній;
- на клімат та мікроклімат – вплив відсутній.

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 3 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”)
У відповідності до п.п.10 частини 3. Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII планова діяльність підлягає оцінці впливу на
довкілля та належить до другої категорії видів діяльності.
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)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої
діяльності відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 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 до ст. 6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059 – VIII від 23.05.2017 року та Додатку 4 до
«Порядку передачі документації для надання Висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля» Постанова КМУ №1026 від 13.12.2017 р.
Запровадження програми моніторингу впливу планової діяльності під час експлуатації
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 до 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, будь-якої
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 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 надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 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 планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні 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
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт
що видається:
Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївської області
орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. 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
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації
54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua , (0512) 46-04-27
_________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

