____________________________________
(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)
________2018320339_________
(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
___________Державне підприємство

«Стивідорна компанія «Ольвія»_________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

__________________________код ЄДРПОУ 19290012_______________________________________
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, м.Миколаїв, Корабельний р-н, а/с 170, тел:(0512) 77-61-05, (0512)76-76-95
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
_____________________________________________________________________________________________________________
особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
Нове будівництво залізничної колії в тилу допоміжного причалу для
збільшення вантажообігу підприємства до 250 тис. т/рік тарно-штучних,
генеральних вантажів та чорних металів. Планується будівництво двох
вивантажувальних колій загальною довжиною 990,32 п. м. та трьох стрілочних
переводів в межах земельної ділянки, яка перебуває у праві постійного
користування підприємства.
Технічна альтернатива 1.
Планується нове будівництво залізничної колії в тилу допоміжного причалу
в межах земельної ділянки, яка перебуває у праві постійного користування ДП
«Стивідорна компанія «Ольвія». Найближча житлова забудова від запланованого
об’єкту знаходиться на відстані понад 2,5 км в північно-східному напрямку від
межі проммайданчика підприємства. Запроектований лінійний об’єкт
інфраструктури призначений для внутрішнього виробничого використання
підприємством.

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
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Технічна альтернатива 2.
_Не розглядається. Розгляд технічної альтернативи, щодо здійснення
вантажно-розвантажувальних робіт за варіантом: автомашина-склад-судно, або у
зворотньому напрямку - не є раціональним. Оскільки перевантажувальні
потужності в даній сфері реалізовані на території підприємства в повному обсязі.
Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною для вирішення питання
збільшення виробничих потужностей підприємства та передбачена у «Плані
стратигічного розвитку ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року» та
«Інвестиційному плані на 2017-2020рр.».
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
_Проектований об’єкт планується розташувати в межах земельної ділянки,
яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» (Державний
Акт на право постійного користування землею серії МК 00046 від 25 квітня 1994
року та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права за індексним номером 75125523 від 07.12.2016
року).
Кадастровий номер земельної ділянки 4810136600:07:004:0115. Місце
розташування
(адміністративно-територіальна
одиниця):
м.Миколаїв,
Корабельний район, а/с 170. За цільовим призначенням земельна ділянка виділена
для обслуговування порту. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Форма власності – державна.
Загальна площа земельної ділянки 178,8008 га (Витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку № НВ-4803777262017 від 29.08.2017 року).
Територія підприємства з заходу і півночі оточена акваторією Бузького
лиману, а з сходу і півдня - лісним масивом, з північного-сходу до території
підприємства примикає промислова зона.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
__Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується
в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП
«СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
__Планова діяльність спрямована на розвиток підприємства у відповідності
до «План стратигічного розвитку ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року» та
«Інвестиційний план на 2017-2020рр.». Реалізація планованої діяльності дасть
змогу _створити додаткові робочі місця для населення, збільшити податкові
відрахування до бюджету за рахунок збільшення вантажообігу підприємства,
поліпшити умови праці при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних
нормативів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планова діяльність матиме наступний колійний розвиток:
Колія №1 – Вивантажувальна(проектна):
- від стика рамної рейки №1 до упору - повна довжина -523.22 п.м., корисна
довжина – 384.84 п.м., будівельна довжина – 443.32 п.м. (проектна).
Колія №2 – Вивантажувальна(проектна):
- від стика рамної рейки №2 до упору - повна довжина -467.10 п.м., корисна
довжина – 384.84 п.м., будівельна довжина – 436.06 п.м. (проектна).
- проектована колія укладається з ланок довжиною 12.5 м;
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- укладання колії ланками з старопридатних рейок Р65, епюра 1600 шт./км
на залізобетонних шпалах на прямих ділянках;
- укладання колії ланками з старопридатних рейок Р65, епюра 1840 шт./км
на дерев'яних шпалах на кривих ділянках;
- укладання стрілочного переводу типу Р50 марки 1/9 на дерев'яних
шпалах;
- укладання стрілочного переводу типу Р65 марки 1/9 на залізобетонних
шпалах;
- укладання глухого перетину типу Р50 з підкрановою колією типу Р50
марки 1/9 на дерев'яних шпалах.
Потреба будівництва у енергоносіях та воді
№п/п
Найменування
1
2
1
Електроенергія
2
Стиснене повітря
Мастильні
3
матеріали
4
Гiдравлiчна рідина
5
Дрова
6
Бензин
7
Дизельне паливо
8
Вода

Од.вим.
3
кВт-год
м3
кг

Розрахункова потреба
4
971.87
583.528
1008.904

кг
м3
л
л
м3

199,709
0,082
6609,545
16692,45
172,217

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При будівництві:
- ДСП №173 «Державні санітарні правила планування и забудови населених
міст»;
- ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізничні колії 1520 мм. Норми
проектування;
- Технічні умови регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська
залізниця».
При експлуатації:
- Умови, що встановлюються у Дозволі на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами»;
- ДСанПіН 7.7.4.-046-99. Державні санітарні правила і норми для морських і
річкових портів.
щодо технічної альтернативи 2
_Не розглядається, оскільки Технічна альтернатива 1 є оптимальним
варіантом для вирішення потреб господарської діяльності. ____________________
щодо територіальної альтернативи 1
- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
- акт вибору місця примикання під’їзної залізничної колії ДП «СК
«Ольвія» до під’їзної колії філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» по станції Жовтнева від
13.10.2016 року;
- технічні умови щодо інженерного забезпечення укладання під’їзної
залізничної колії ДП «СК «Ольвія» у тилу Допоміжного причалу по станції
Жовтнева №Н-7/1019 від 24.11.2016року, видані ПАТ «Українська залізниця»
Регіональна філія «Одеська залізниця».
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щодо територіальної альтернативи 2
__Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується
в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП
«СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Робочим проектом передбачено відведення стічних вод з території
проектованого об’єкту.
щодо технічної альтернативи 2
_Не розглядається, оскільки технічна альтернатива 1 є оптимальним
варіантом для вирішення потреб господарської діяльності. ____________________
щодо територіальної альтернативи 1
Провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки,
яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для
забезпечення власних виробничих потреб.
щодо територіальної альтернативи 2
__Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується
в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП
«СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.
8.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
на стадії будівництва:
- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від двигунів
будівельних механізмів і автотранспорту, при проведенні зварювальних і
фарбувальних робіт, при пересипці ґрунту, щебня і піску.
- на водні ресурси – потреба у воді забезпечується встановленням
інвентарної ємності із заповненням її привізною водою;
- рослинний та тваринний світ - технологічні процеси здійснюються на
промислово освоєній території, тому негативного впливу на тваринний і
рослинний світ здійснюватися не буде. Проектований об'єкт розташовується на
території вільної від забудови і озеленення, на видаленні від причальної зони.
Зелені насадження відсутні, передбачено благоустрій території після закінчення
будівельних робіт.
- на ґрунти – проектною документацією передбачена розробка ґрунту відповідно до
вимог чинного законодавства. Проектною документацією передбачено відновлення
ґрунтового покриву після закінчення будівельних робіт.
В процесі проведення будівельних робіт утворюватимуться будівельні та побутові
відходи.
на стадії експлуатації:
- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від двигунів
виробничої техніки;
- утворення виробничих відходів - усі відходи тимчасово зберігатимуться на
території підприємства в спеціально обладнаних місцях, на спеціально відведених
майданчиках. У міру накопичення вони передаються спеціалізованим
організаціям згідно укладених договорів.
щодо технічної альтернативи 2
__Не розглядається, оскільки технічна альтернатива 1 є оптимальним
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варіантом для вирішення потреб господарської діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки,
яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для
забезпечення власних виробничих потреб.
щодо територіальної альтернативи 2
__Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується
в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП
«СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.
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”)
Об’єкт будівництва належить до другої категорії видів планової діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля, а саме п.10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»: інфраструктурні проекти, зазначеної у абзаці 4.
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
В повному об’ємі, відповідно до вимог чинного законодавства, включаючи:
- інженерно-геологічні вишукування;
- розрахунки об’ємів викидів забруднюючих речовин;
- визначення номенклатури та об’ємів утворюваних відходів;
- автоматизовані розрахунки концентрацій забруднюючих речовин у
атмосферному повітрі;
- автоматизовані розрахунки оцінки ризику.
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;
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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 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
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

_Управління
державного
архітектурно-будівельного
контролю
Миколаївської міської ради__________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
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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 обласної
державної
адміністрації,
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)

