Додаток 2
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 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 «КОМПАНІЯ «ЄВРОВНЄШТОРГ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 30533741
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)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
54052, Україна, м. Миколаїв, вул.Айвазовського, 14
(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, її характеристика.
Планована діяльність - будівництво гідротехнічної споруди (причал №3) з площадкою
накопичування перевантажувального терміналу ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОВНЄШТОРГ», що
розташована за адресою: м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 14.
Гідротехнічна споруда (причал № 3) передбачена, як частина вантажного фронту
ТОВ«КОМПАНІЯ«ЄВРОВНЄШТОРГ» (ТОВ «ЕВТ») і призначена для вантажної обробки суден,
які прибувають на перевантажувальний комплекс ТОВ «ЕВТ».
Передбачено
перевантаження зернових вантажів, a в перспективі можливе
перевантаження генеральних вантажів.
До складу гідротехнічної споруди входять:
- причал № 3 довжиною 419,2 м;
- сполучення причалу з берегом довжиною 45 м;
- майданчики накопичення вантажів;
- підкранові шляхи;
- транспортна галерея;
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- побутові приміщення;
- інженерні мережі.

Технічна альтернатива 1 .
Технічною альтернативою 1 є відмова від планованої діяльності

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива 2 – будівництво плавучого причалу, який складається з трьох
понтонів водотоннажністю по 115 т кожен. Довжина комплекту причалу – 108,9 м, ширина –
8,5 м.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
54052, Україна, м. Миколаїв, Корабельний район, вул. Айвазовського, 14.
Будівництво передбачено на території діючого підприємства ТОВ «КОМПАНІЯ
«ЄВРОВНЄШТОРГ» - в південній частині в основному, на акваторії Бузького лиману, як
продовження існуючого причалу №4, вздовж прилеглої берегової території.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Не розглядається, оскільки будівництво передбачено на території діючого підприємства ТОВ
«КОМПАНІЯ «ЄВРОВНЄШТОРГ», що обладнане відповідними комунікаціями та має
сформовану інфраструктуру

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Діяльність ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОВНЄШТОРГ» буде позитивно впливати на економічні
показники розвитку Миколаївського регіону, країни в цілому. Реалізація планованої діяльності
дасть збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів. Об’єкт не призведе до
погіршення умов життєдіяльності місцевого населення, не буде впливати на стан здоров’я та
рівень захворювання населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планована діяльність - будівництво гідротехнічної споруди (причал №3) з площадкою
накопичування перевантажувального терміналу ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОВНЄШТОРГ».
Гідротехнічна споруда (причал № 3) передбачена, як частина вантажного фронту
ТОВ«КОМПАНІЯ«ЄВРОВНЄШТОРГ» (ТОВ «ЕВТ») і призначена для вантажної обробки суден,
які прибувають на перевантажувальний комплекс ТОВ «ЕВТ».
Передбачено перевантаження зернових вантажів, a в перспективі-перевантаження
генеральних вантажів.
До складу гідротехнічної споруди входять:
- причал № 3 довжиною 419,2 м;
- сполучення причалу з берегом довжиною 45 м.
Глибина біля кордону причалу 11,5 м (перспективна - 12,8 м) від «0» порту (мінус 0,73 м
Балтійської системи висот, забезпеченість 98%), відмітка кордону 1,77 м Балтійської системи
висот (2,50 м від «0» порту). Причал обладнується підмашинними шляхами з колією 10,5 м,
інженерними мережами, швартовими і відбійними пристроями, портовим знаком, що
світиться.
Днопоглиблювальні роботи на операційній і маневрової акваторії причалу №3 не
передбачаються.
Будівництво причалу №3 здійснюється в дві черги:
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І черга довжиною 173,6 м;
ІІ черга довжиною 245,6 м.
Територія гідротехнічної частини складає 1,94 га, з них 9570 м2 - на I чергу і 9800 м2-на II.
Територія складських майданчиків – 5400 м2- на I чергу і 3600 м2-на II.
Відповідно до умов технічного завдання прийнята конструкція причалу типу больверк з
металевого шпунта, яка є найбільш економічною, швидко будується і добре освоєна
спеціалізованими будівельними організаціями України.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження діяльності встановлюються згідно вимог чинного
законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного
навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, поводження з
відходами, містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою тощо.
- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих концентрацій (ГДК)
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; нормативи ГДВ;
- по забрудненню водного середовища – фоновий вміст забруднюючих речовин у поверхневій воді
водного об’єкта;
- по забрудненню ґрунту – значення ГДК забруднюючих речовин в ґрунті; нормативи радіаційної
безпеки;
- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
- по поводженню з відходами – тимчасове розміщення відходів в спеціально відведених місцях,
передача згідно укладених договорів організаціям, які мають відповідну ліцензію;

щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог чинного
законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог чинного
законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 1:
-

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Будівництво передбачено на території діючого підприємства ТОВ «КОМПАНІЯ
«ЄВРОВНЄШТОРГ» - в південній частині в основному, на акваторії Бузького лиману, як
продовження існуючого причалу №4, вздовж прилеглої берегової території.
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування
виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з законодавством України. Проектні рішення в
період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту,
будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних
процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 1
-

щодо технічної альтернативи 2
-

щодо територіальної альтернативи 1
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
клімат, мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату;
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атмосферне повітря – викиди від двигунів гідротехніки технічного флоту, автотранспорту та
будівельної техніки, при пересипці будівельних матеріалів, при проведенні зварювальних,
газорізальних, фарбувальних та інших робіт, шумовий вплив.
водне середовище –
можливе забруднення акваторії причалу пиловими фракціями,
водоспоживання та водовідведення;
ґрунти – вплив будівництва буде обумовлений проведенням планувальних робіт, експлуатацією
доріг і майданчиків для відстою автотранспорту. В процесі проведення будівельних робіт
утворюватимуться будівельні та побутові відходи. Запобігання дії на ґрунт забезпечується
проектними рішеннями та суворим дотриманням їх виконання в будівельний і в експлуатаційний
період;
рослинний та тваринний світ – вплив незначний;
техногенне середовище – вплив допустимий. В районі розміщення планованої діяльності
відсутні пам’ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та об’єкти природнозаповідного фонду;
соціальне середовище - збільшення вантажообігу, створення оптимальних умов для освоєння
існуючих та створення перспективних вантажопотоків, створення додаткових робочих місць,
пожвавлення економічної ситуації у регіоні; в період будівництва та експлуатації рівень шуму не
повинен перевищувати нормативних значень санітарних норм;
геологічне середовище – будівництво причалу №3 не впливає на глибинні геологічні шари і не
чинить негативного впливу на геологічне середовище.

щодо технічної альтернативи 1
-

щодо технічної альтернативи 2
-

щодо територіальної альтернативи 1
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”)
Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 10, ст.3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року, а саме: будівництво…
гідротехнічних споруд (абз.14 п.10), спеціалізовані морські або річкові термінали (абз.15 п.10)

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)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній

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 у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”
№2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
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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
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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
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається:
Державний архітектурно-будівельний контроль Миколаївської міської ради
(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
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел. 46-04-27, e-mail:ecolog@mk.gov.ua
контактна особа)

