
ПРОТОКОЛ 

громадських слухань щодо 

 

Розробки Новоселівського родовища гранітів в Арбузинському районі 

Миколаївської області відкритим способом  

(вид планованої діяльності) 

 

55350, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Новоселівка,                                     

вул. Центральна, 26-А, Новоселівський будинок культури 

(місце проведення громадського слухання) 

 

від      20  квітня 2018 р.  

 

Присутні: 

Учасники громадських слухань у кількості _25_ осіб згідно із журналом (відомістю) 

реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу. 

 

Порядок денний: 

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань. 

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на 

довкілля, доповіді інших учасників. 

3. Запитання до доповідачів та відповіді. 

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції). 

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування 

зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань. 

 

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань. 

Слухали: 

1. Головуючого (заступник начальника управління екології та природних ресурсів 

Миколаївської облдержадміністрації – начальника відділу оцінки впливу на 

довкілля Трофімова Ірина Петрівна), який повідомив, що згідно з Порядком 

проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, 

він уповноважений головувати на громадських слуханнях. 

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, 

процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі 

висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої 

діяльності. 

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий 

оголосив порядок денний та встановив такий регламент: 

на вступне слово головуючого - до 10 хв.; 

на доповідь суб'єкта господарювання - до 15 хв.; 

на кожну з 1 співдоповідей - до 10 хв.; 

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до _20_ хв.; 

на зареєстровані виступи в обговоренні - до _15 хв.; 

на інші виступи в обговоренні - до 5 хв.; 

на підбиття підсумків та закриття слухань - до 5 хв. 

 



2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на 

довкілля, доповіді інших учасників. 

Слухали: 

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на 

довкілля 

 

 Сербін Кирило Анатолійович, юрист ТОВ «Нівен»______________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Метою планованої діяльності  ТОВ «Нівен» є розробка Новоселівського родовища 

гранітів у Арбузинському районі Миколаївської області відкритим способом на площі 

9,3 га., на землях Новоселівської сільської ради. Ціллю планованої діяльності ТОВ 

«Нівен» є отримання спеціального дозволу на користування надрами для 

Новоселівського родовища гранітів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від _30.05.2018р. №615 «Про затвердження порядку надання спеціальних 

дозволів на користування надрами». Доповідач коротко описав, що враховуючи 

гірничо – геологічні умови залягання корисної копалини, потужності розкривних 

робіт прийнято видобування безвибуховим способом (буро – клиновим) з 

застосуванням розширюючих засобів, ручних клинів, бурінням ручними 

перфораторами та прорізанням щілин дизельним терморізаком. Транспортування 

гранітних блоків відбуватиметься за рахунок автомобільного транспорту. В комплексі 

будівництва кар’єру по добуванню блочного каменю передбачається: кар’єр; 

будівництво ЛЕП кВ протяжністю 1 км; проммайданчик кар’єру, на якому 

розташовуються адміністративно – побутові приміщення спрощеного типу, 

трансформаторна підстанція, склад ПММ, під’їзна щебенева дорога протяжністю               

1,0 км. ___________________________________________________________________ 

(короткий зміст доповіді) 

 

2. Доповідь іншого учасника 

 

Сербін Леонід Олексійович, директор ТОВ «Нівен»  

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

 

Новоселівське родовище граніту знаходиться поблизу с. Новоселівка, населення 

якого складає більш 500 мешканців та у теперішній час знаходиться в складних 

економічних умовах, йде значний відтік працездатного населення за межі району та 

області. Діяльність кар’єру забезпечить утворення нових робочих місць для 

місцевого населення (c. Новоселівка, с. Мар янівка) , а також стимулюватиме 

розвиток гірничодобувної промисловості. Найбільш з важливих соціально – 

економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету та поліпшення 

загальної соціально – економічної ситуації в районі. 

(короткий зміст доповіді) 
 

 

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання 

незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи 

у письмовій формі після їх завершення)* 

 

 
 



№ Запитання до доповідачів (із 

зазначенням особи, що їх подає) 

Відповідь, якщо надавалася (із 

зазначенням особи, що її надає) 
1 2 3 

1. Кузьменко Я.В. 

 

Сербін К.А. 

1.1 Яким чином буде відбуватись 

транспортування гранітних блоків з 

кар’єру? 

Для транспортування гранітних блоків 

з кар’єру буде використовуватись 

автомобільний транспорт 

(автосамоскиди) необхідної 

вантажопідйомності. 

1.2 Спосіб видобутку блочної  

продукції? 

Сербін К.А. 

Видобування здійснюватиметься без 

вибуховим способом (буро – 

клиновим) з застосування 

розширюючи засобів, ручних клинів, 

бурінням дрібних шпурів ручними 

перфораторами та прорізанням щілин 

дизельним терморізаком. 

1.3 Чи передбачено пилеподавлення під 

час виробничого процесу? 
Сербін К.А. 

Передбачається зрошення гірничої 

маси, зрошення забоїв і шляхів, 

охолодження різаків. 

2. Кузьмінська Я.В. Сербін К.А. 

 

2.1 Радіоактивність корисної копалини? Граніти Новоселівського родовища 

відносяться до порід першого та 

другого класу радіоактивності. 

3. Тофанюк О.А. Сербін К.А. 

 

3.1 Рівень шуму на межі житлової 

забудови? 

Допустимий рівень шуму . 

3.2 Не будете проти випасання худоби 

біля кар’єру? 
Сербін К.А. 

Не заперечуємо проти випасання 

худоби поза межами кар’єру.  

4. Шинкевич С.О. Сербін К.А. 

 

4.1 На якій площі передбачається 

видобування гранітів? 

 

Видобування гранітів передбачається в 

межах ліцензійної площі 9,3 га. 

5. Цимбаліст Л.Б. Сербін К.А. 

 

5.1 Який відсоток відрахування 

відбуватиметься до місцевого 

бюджету? 

Відрахування відбуватиметься 

відповідно до соціальної угоди, яка 

буде складена з місцевими органами 

виконавчої влади.  

 

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та 

відповіді на них)* 



 

№ Зауваження, пропозиція (із 

зазначенням особи, що їх подає) 

Відповідь, якщо надавалася (із 

зазначенням особи, що її надає) 
1 2 3 

1. Тофанюк О.А. Сербін Л.О. 

1.1 На території кар’єру поставити 

радіометр. 

Обов’язково врахуємо. Постійно буде 

здійснюватись радіаційний контроль 

за якістю видобутої сировини та 

продукції з неї.  

2. Кузьменко Л.О. Сербін Л.О. 

 Чи передбачено будівництво об’їзної 

дороги ? 

Передбачимо обов’язкове 

будівництво об’їзних автодоріг до 

кар’єру не через с. Новоселівка. 

 

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок 

урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань. 

Слухали:  

Громадські слухання зафіксовані за допомогою аудіо та відео засобів. Аудіо- та 

відеозапис є невід’ємною частиною протоколу громадських слухань. Протокол 

громадських слухань буде опублікований на сайті управління екології та природних 

ресурсів. Усі зауваження та пропозиції учасників громадських слухань будуть 

занесені до Звіту про громадське обговорення та враховані, частково враховані або 

обгрунтовно відхилені у висновку з оцінки впливу на довкілля.  Висновок з оцінки 

впливу на довкілля та звіт про громадське обговорення, як невід’ємна його частина   

готується протягом 25 робочих днів з моменту закінчення громадського 

обговорення (18.05.2018 року) та офіційно публікується в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (№ 201828149) та засобах масової інформації, що виходять в 

адміністративних межах планованої діяльності. 

 

До протоколу додаються: 

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 4-х арк. 

2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 1-у арк. 

3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли 

протягом громадських слухань, на 1-у арк. 

4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, 

на _-__ арк. 

5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських 

слухань, на  -  арк. 

6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань. 

 

Головуючий    Трофімова І.П. 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

 

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу. 

 


