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Заява

На вимогу виконання Закону Укра'ши «Про ощнку впливу на довкшля»
е потреба оприлюднення на дошщ оголошень повщомлення про плановану
д1яльшсть.
Виконуючи процедуру, проводимо шформування громадян, та просимо
розм1стити на дошщ оголошень повщомлення про плановану д1яльшсть та
шдтвердити розмщення повщомлення про плановану д1яльшсть, яка
пщлягае оцшщ впливу на довкшля Херсонська фЫя державного
пщприемства «АдмЫстращя морських порт!в Укра'ши» (адмппстращя
Херсонського морського порту) вщ « , / з » Н
2018 року.

Додаток:
1. повщомлення про плановану д1яльн

В.о. начальника фиш

О.В. Самшша

__________ 13.11.2018_________
(дата офщшного опублшування в единому
peecTpi з ощнки впливу на довкшля
(автоматично генеруеться програмними
засобами ведения единого реестру
з ощнки впливу на довкшля,
не зазначаеться суб’ектом господарювання)

_______ 201811132147________
(реестрацшний номер справи про ощнку
впливу на довкшля плановано! д1яльносп
(автоматично генеруеться програмними
засобами ведения единого реестру
з ощнки впливу на довкшля,
для паперово! верен зазначаеться
суб’ектом господарювання)

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про плановану д1яльшсть, яка пщлягае оцшщ впливу на довкшля
Херсонська фш я державного пщприемства «Адм1н1страц1я морських порпв Украши»
(адмшютращя Херсонського морського порту)
(повне найменування юридичноХ особи, код зг1дно з СДРПОУ або пр1звище, iM 'я та по батьковО

________________________ Код СДРПОУ 38728533___________________________
ф1зично1 особи - тдприемця, щентифкацшний код або сер1я та номер паспорта (для
ф1зичних oci6, яю через сво! peniriftni переконання в1дмовляються вщ прийняття
реестрац1йного номера облжово! картки платника податгав та оф1ц1йно повщомили про
це вщповщному контролюючому органу i мають вщм1тку у паспорт!)
шформуе про нам1р провадити плановану д!яльшсть та ощнку й впливу на довкшля.
1.

1нформащя про суб’екта господарювання.

Юридична адреса: 73000. Херсонська обл., м. Херсон. Суворовський район,
проспект Ушакова. 4, тел. (0552) 22-32-48, факс (0552) 32-52-52
(м1сцезнаходження юридичноХ особи або мюце провадження дХялъностХ фХзичноХ особи - тдприемця (поштовий
шдекс, адреса), контактний номер телефону)

2.

Планована Д1яльшсть, п характеристика, техшчш альтернативи1.

Планована д!яльшсть, п характеристика.
ХЕРСОНСЬКА Ф1Л1Я ДЕРЖАВНОГО ПШПРИСМТСВА «АДМ1Н1СТРАЦ1Я
МОРСЬКИХ ПОРТЮ УКРАШИ» (АДМ1Н1СТРАН1Я ХЕРСОНСЬКОГО МОРСЬКОГО
ПОРТУ) планус дампшг грунту з використанням д1ючого морського пщводного в1двалу
(локальна точка 26, район 911) при виконант експлуатац1йного днопоглиблення.
Складування грунт1в плануе зд1йснювати по загально прийнят1й технологй' методом
вшьного укладання в межах в1двалу з трюмгв грунтов1дв1зних суден
Техн!чна альтернатива 1.
Не розглядаеться
Техшчна альтернатива 2.
Не розглядаеться
3. Micne провадження плановано'! д!яльносН, територ!альш альтернативи.
1

Суб’ект господарювання мае право розглядати бшыпе техн!чних та територ1альних альтернатив.

Micue провадження плановано! д1яльностк
Дншровський Лиман в межах' Херсонського морського каналу по зеленш бровщ
Великого KacnepiBCbKoro колша - 1снуючий вщвал в межах акватори Дншровського
Лиману (локальна точка 26, район 911).
Micue провадження плановано'1 д!яльностк територ!альна альтернатива 1.
Дншровський Лиман в межах Херсонського морського каналу на стику СташславАджигольського та Великого^ Каспер1вського колш по зеленш бровщ - 1снуючий вщвал
в межах акватори Дншровського Лиману (локальна точка 7).
Micue провадження плановано! /Дяльностк територ1альна альтернатива 2.
Не розглядаеться
4.
Сощально-економ1чний вплив плановаяoi д1яльность
Реал1защя проектовано!' д1яльност1 позитивно вщб'еться на розвитку господарського
комплексу порту та м Херсон. Отримання додаткового прибутку в певн1й Mipi
забезпечить подалыний розвиток виробництва, сощальноУ структури i р1вня добробуту
прац1вниюв порту та жител1в MicTa. Негативний вплив на сощальне середовище не
прогнозуеться.
5. Загальн! техн1чн1 характеристики, у тому nncni параметри плановано'1 д1яльносД
(потужн1сть, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Локальне Micue складування 26, (район 911) розташоване в межах Херсонського
морського каналу по зеленм бровщ Великого Каспер1вського колша, на вщстат 1000 м
вц кол1на по довжин1 3500 м. уздовж кол1на, площею 3 250 000 м2
Прийнята, виходячи з морфолопчних умов району, порогово! величини
заповнення мшус 3,6 м, якосД грунт1в (мули) i умови збереження ix в межах
в1дведено! плонц вцвалу, розрахункова залишкова грунтом1стк1сть вщвалу складае
3709000 м3.
Запропонований морсъкий eidecw представляе чотирикутник з координатами
вершин (система координат WGS-84) :
46°31'25" N 32°08'28" Е 46°31'42" N 32°10'22" Е
46°30'52" N 32°10'22" Е 46°30'52” N 32°09'46" Е
Ор1ентовний разовий загальний обсяг з використанням для здшснення дампшгу
грунту на д1ючий п1дводний вщвал (локальна точка 26, район 911) складае 549 845,43 м3
для досягнення паспортних глибин на акваторп морського порту Херсон. Обсяг
щор1чного дамшнгу грунту враховуючи замулення акватори морського порту Херсон
становить 100 000 м3.
6. Еколопчн! та шпп обмеження плановано1 д1яльност! за альтернативами.
Експлуатащя вщвала ведеться з урахуванням локального попршення умов нересту,
нагулу або зим1вл1 риб - максимальна м1н1м1зац1я складування грунт1в днопоглиблення
до обсяпв обумовлюючих безпеку мореплавства.
по забрудненню атмосферного повВря - використання у двигунах г1дротехн1ки та
техтчного флоту дизельного палива, гцо вщпов1дае вимогам Техн1чного регламенту
щодо вимог до автомобшьних бензин1в, дизельного, суднових та котельних палив
затверджених постановою КМУ № 927 вщ 01.09.2013 р.;
по забрудненню водного середовигца - дотримання фонового вм1сту забруднюючих
речовин у поверхневих водах;
по забрудненню Грунту - дотримання значения ГДК забруднюючих речовин в грунтц
норматив1в рад1ацшно1 безпеки;
вплив на тваринний св1т - заборона проведения днопоглиблювальних роб1т в перюд
нересту;
сан1тарно-еп1дем1олог1чн1 - дотримання норматив1в шумового впливу на меж1

найближчо! житлово! забудови.
Щодо техшчно! альтернативи 1.
Не розглядаеться
Щодо техшчно! альтернативи 2.
Не розглядаеться.
Щодо TepHTopiajibHoi' альтернативи 1.
по забрудненню атмосферного повггря - значения граничнодопустимих концентрацш
(ГДК);
по забрудненню водного середовища - дотримання фонового вмюту забруднюючих
речовин у поверхневих водах;
по забрудненню грунту - дотримання значения ГДК забруднюючих речовин в Грунтп
Щодо TepHTopianbHoi альтернативи 2.
Не розглядаеться.
7. Необхщна еколого-шженерна шдготовка i захист територп за альтернативами.
Щодо техшчно! альтернативи 1:
Не розглядаеться
Щодо техшчно! альтернативи 2:
Не розглядаеться
Щодо територ1ально! альтернативи 1:
- Забезпечення здшснення еколопчного мошторингу протягом здшснення планово!
д1яльносН, вщповщним суб’ектом господарювання, якому таю повноваження надаш.
Водолазне обстеження дшянки виконання робгг.
Щодо територ1ально! альтернативи 2:
Не розглядаеться
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкшля.
юимат i мкроюпмат - не оч1куеться;
пов1тря - в перюд експлуатац1йного обслуговування акватор1й оч1куються викиди
забруднюючих речовин вщ пересувно! буд1вельно! техн1ки:
водне середовище - непряма д1я за рахунок водоспоживання при експлуатац1йному
обслуговуванн1 та пряме вщ забруднення водного середовища зваженими речовинами в
перюд складування грунНв;
грунти - не очшуетьея;
рослинний i тваринний св1т - характер и масштаб дн на водн1 б1оресурси
визначаеться в з в т з оц1нки впливу на довкшля;
заловит об'екти - вплив на представник1в Флори та фауни об’а т в ПЗФ не
передбачаеться;
соц1альне середовище - позитивт соц1ально-економ1чн1 аспекта таю як безпека
судноплавства, забезпечення сприятливих умов для функцюнування портово!
шфраструктури з урахува^ням вимог екологзчно! безпеки та охорони навколишнього
середовища;
техногенне середовище - експлуатацшне обслуговування мае позитивну дто за
рахунок пщтримки паспортних характеристик пщхщного каналу та операцшно! акваторЛ'
порту.
Вщходи виробництва та можлив1сть !х повторного використання, утил1зац1!,
знешкодження або безпечного захоронения - токсичш в1дходи, як1 вимагають
знешкодження або безпечного поховання, не утворюються
Щодо техшчно! альтернативи 1.
Не розглядаеться.
Щодо техшчно! альтернативи 2.
Не розглядаеться.
Щодо TepHTopiaiibHo! альтернативи 1.

Сощальне середовище, джерела впливу:
- порушення правового режиму зон саштарно! охорони водних об’ектпв та режиму
господарсько! д1яльносН в межах прибережно! захисно! смуги, можливий вплив
перевищення саштарних норм гранично допустимого вмюту шкщливих речовин у
водному об’ект1 господарсько-питного та культурного-побутового водокористування.
Щодо територ1ально! альтернативи 2.
Не розглядаеться
9. Належнють плановано! д!яльносп до nepuioi’чи друго! KaTeropii вщцв д1яльносН
та об’еютв, яю можуть мати значний вплив на довкшля та шдлягають oniHui впливу на
довкшля (зазначити вщповщний пункт i частину стагп 3 Закону Украши «Про оцшку
впливу на довкшля»).
Належить до друго! KaTeropii вщцв планованоТ д1яльносН та об’екпв, яю можуть
мати значний вплив на довкшля та пщлягають оцшщ впливу на довкшля, а саме:
проведения прибережних робгг з метою усунення ерозп та буд1вельних робгг на Mopi. яю
призводять до змши морського узбережжя, зокрема буд1вництво основних
гщротехшчних споруд, пщводш звалища груштв, а також mini роботи на Mopi, xpiM
експлуатац1йних днопоглиблювальних робИ; (п. 10 частини 3 стагп 3 Закону Украши
«Про оцшку впливу на довкшля»).
10. Наявшсть гпдстав для здшснення oiuhkh транскордонного впливу на довкшля (в
тому числ1 наявшсть значного негативного транскордонного впливу на довкшля та
перелш держав, довкшля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав).
Транскордонний вплив на довкшля вщсутнш.

11. Планований обсяг дослщжень та р!вень деташзацп шформацп, що п1длягае
включению до звпу з oniHKH впливу на довкшля.
Планований обсяг дослщжень та р!вень детал!зацп 1нформацп, що пщлягае
включению до зв!ту ОВД у вщповщносп i3 ст. 6 ЗУ «Про оцшку впливу на довкшля»
2059-VIII вщ 23 травня 2017 року.
12. Процедура ошнки впливу на довкшля та можливосп для учасп в н1й
громадськосп.
Планована суб’ектом господарювання д)яльшсть може мати значний вплив на
довк!лля i, отже, пщлягае oniHni впливу на довкшля вщповщно до Закону Украши «Про
оцшку впливу на довкшля». Оцшка впливу на довкшля - це процедура, що передбачае:
пщготовку суб’ектом господарювання звггу з ощнки впливу на довюлля;
проведения громадського обговорення плановано!’д1ялыгос'г1;
анал1з уповноваженим органом звггу з ощнки впливу на довкшля, будь-яко!'
додатково! шформацп, яку надае суб’ект господарювання, а також шформацп,
отримано! вщ громадськосН пщ час громадського обговорення, пщ час
зд!йснення процедура оц1нки транскордонного впливу, шшо1 1нформац1ц
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з ощнки впливу на
довюлля, що враховуе результата анал1зу, передбаченого абзацом п’ятим цього
пункту;
врахування висновку з ощнки впливу на довкшля у piiueHHi про провадження
плановано!' д!яльностц зазначеного у пункП 14 цього повщомлення.
У висновку з ощнки впливу на довкшля уповноважений орган, виходячи з ощнки
впливу на довкшля плановано!’ д1яльностц визначае допустимють чи обгрунтовуе

недопустимють провадження планованш дшльносп та визначае еколопчш умови и
провадження.
Забороняеться розпочинати провадження планованоТ д1яльност! без шинки впливу
на довкшля та отримання ршення про провадження плановано! дЬшьност!.
Процедура оцшки впливу на довкшля передбачае право i мождивосД громадськост!
для учасД у такш процедур!, зокрема на стад!'! обговорення обсягу дослщжень та р1вня
деташзацп шформацп, що пщлягае включению до звДу з оцшки впливу на довкшля, а
також на стадп розгляду уповноваженим органом поданого суб’ектом господарювання
звпу з оцшки впливу на довкшля.
На стадп громадського обговорення звггу з оцшки впливу на довкшля протягом
гцонайменше 25 робочих дшв громадськост! надаеться можливють надавати будь-яю
зауваження i пропозицп до звпу з оцшки впливу на довкшля та плановано! д1яльностр а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальнше про процедуру громадського
обговорення звпу з оцшки впливу на довкшля буде повщомлено в оголошенш про
початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу дослщжень та р1вня детал1зацн шформацп, що
п1длягае включению до зв1ту з оц1нки впливу на довкшля.
Протягом 20 робочих дшв з дня оприлюднення цього повщомлення на офщшному
веб-сайт! уповноваженого органу громадсьюсть мае право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункт! 15 цього повщомлення, зауваження i пропозицп до
плановано!' д1яльностц обсягу досл1джень та р1вня детал1зац1! шформацй-, що пщлягае
включению до звпу з оцшки впливу на довкшля.
Надаючи таю зауваженш i пропозицп, вкаж1ть реестрацшний номер справи про
оц1нку впливу на довкшля плановано! д1яльност1 в Единому peecTpi з оц1нки впливу на
довк1лля (зазначений на першш стор1нц1 цього повщомлення). Це значно спростить
процес реестрацп та розгляду Ваших зауважень i пропозиц1й.
У раз1 отримання таких зауважень i пропозицш громадськост1 вони будуть
розмщеш в Единому peecTpi з оцшки впливу на довкшля та передан! суб’екту
господарювання (протягом трьох робочих дшв з дня !х отримання). Особи, що надають
зауваження i пропозицп, сво!м пщписом засвщчують свою згоду на обробку !х
персональних даних. Еуб’ект господарювання пщ час пщготовки звНу з оц!нки впливу
на довкшля зобов’язаний врахувати повшстю, врахувати частково або обгрунтовано
вщхилити зауваження i пропозицп громадськост!, надаш у процес! громадського
обговорення обсягу дослщжень та р!вня детал!зацп шформацп, що п!длягае включению
до звНу з оцшки впливу на довкшля. Детальна шформащя про це включаеться до звДу з
оц1нки впливу на довкшля.
14. Ршення про провадження плановано! д1яльност1.
Вщповщно до законодавства ршенням про провадження дано! плановано!
д1яльност! буде:
Дозв1л на проведения робД на землях водного фонду
(вид ршення eidnoeidno до частини nepuio'i cmammi 11,Закону Украши «Про оцшку впливу на довкшля»),

що видаеться Мшютерством екологп та природних ресуршв Украши
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого ршення)

15.
Уш зауваження i пропозицп громадськост! до плановано! д!яльностц обсягу
дослщжень та р!вня детал!зацп шформацп, що пщлягае включению до звДу з оцшки
впливу на довкшля, необхщно надсилати до

Мшютерство екологп та природних ресурЛв Украши, вул. Митрополита Василя
Литовського, 35 м. Кшв, 03035, Вщдш оцшки впливу на довкшля, e-mail:
m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа: Шимкус Марина Олександр1вна, начальник
в ш л ш у оцшки впливу на довкшля Мшприроди Украши, тел. (044) 206-31-40, (044) 20631-43.(044) 206-20-89
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

