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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
«Лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури – галерея ПрАТ «МКХП» по
вул. 1-а Слобідська, 122 з транспортування вантажів сільськогосподарської продукції для
забезпечення навантаження суден на причалах морського порту МФ ДП «АМПУ» по вул.
Заводська, 23 в м. Миколаїв».
Поточна-транспортна галерея складається з:
• естакади №1, загальною довжиною   313,0 м,  яка  представляє собою 3 ділянки

естакад з металевих ферм і балок із встановленим ланцюгом стрічкових конвеєрів
Т1-Т3;

• естакади №2, загальною довжиною 697,0 м, яка являє собою 8 ділянок естакад з
металевих ферм і балок із встановленим ланцюгом стрічкових конвеєрів Т4-Т11;

• пересипних станцій №1-11;
• морського вантажного фронту зернового комплексу, у т.ч.:
− причального навантажувального конвеєра з візком-скидувачем;
− зернової суднонавантажувальної машини фірми “NEUERO”, продуктивністю -

1000 т/год.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,

обсяг виробництва тощо),

Україна, 54034, м. Миколаїв, від ПрАТ «МКХП” (вул 1-а Слобідська, 122) до причалу №10
МФ ДП “АМПУ”  (вул. Заводська, 23)

місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство “Миколаївський комбінат хлібопродуктів”

(повне найменування юридичної особи,

Код ЄДРПОУ - 00952114
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –підприємця, ідентифікаційний код або у

разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної
особи – підприємця,

Україна, 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122, 0512-45-40-04
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий

індекс, адреса), контактний номер телефону)



3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації

(найменування уповноваженого органу,

54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, (0512) 46-04-27, Попкова Діана Миколаївна
адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення про провадження планованої діяльності,

Управління державного  архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
орган, уповноважений його видавати,

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського  обговорення становить 25 робочих днів  (не  менше 25,  але  не
більше  35  робочих  днів)  з  моменту  офіційного  опублікування  цього  оголошення
(зазначається  у  заголовку  оголошення)  та  надання  громадськості  доступу  до  звіту  з
оцінки  впливу  на  довкілля  та  іншої  додаткової  інформації,  визначеної  суб’єктом
господарювання,  що  передається  для  видачі  висновку  з  оцінки  впливу  на  довкілля.
Протягом  усього  строку  громадського  обговорення  громадськість  має  право  подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності  їх  обґрунтування.  Зауваження  та  пропозиції  можуть  подаватися  в
письмовій  формі  (у  тому  числі  в  електронному  вигляді)  та  усно  під  час  громадських
слухань  із  внесенням  до  протоколу  громадських  слухань.  Пропозиції,  надані  після
встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання 1 відбудуться

25 квітня 2018 р. о 16 годин по вул. Погранична, 9, ІІІ поверх, актова зала Адміністрації
Заводського району Миколаївської міської ради

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання 2 відбудуться
-

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6.  Державний орган,  що забезпечує  доступ  до  звіту з  оцінки  впливу на  довкілля  та  іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації
(зазначити найменування органу,

54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, (0512) 46-04-27, Попкова Діана Миколаївна,
адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження  і  пропозиції  приймаються  протягом  усього  строку  громадського  обговорення,
зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 150 аркушах.
Відомості з ЄДРПОУ ПрАТ “МКХП”, договір оренди землі від 19.12.2017 №11455, технічні



умови Миколаїв-Вантажний — парк Миколаїв-Рудний, лист ДП “ММТП” від 26.08.2017
№107/779, договір про співробітництво від 25.08.2016 №52-р, договір про встановлення права
земельного сервітуту від 24.10.2017 №1-А, містобудівні умови та обмеження для проектування
об'єкту від 18.01.2018 №1/17-76, Державний акт на право постійного користування землею від
12.11.1996  серія ІІ-МК №001781, публікації в ЗМІ, повідомлення Управління екології та
природних ресурсів Миколаївської ОДА про зауваження та пропозицій від громадськості щодо
планованої діяльності, зауваження і пропозиції до обсягу досліджень органу влади

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
№4810136300-296 від 24.01.2014, довідка Миколаївського обласного центра з
гідрометеорології щодо метеорологічної характеристики атмосфери, Довідка Миколаївського
обласного центра з гідрометеорології щодо фонових концентрацій у 2017 та 2014 роках,
протоколи вимірів на межі санітарно-захисної зони СЦТО “Сирена”, протоколи дослідження
повітря населених місць ДУ Миколаївського обласного лабораторного центру
держсанепідслужби України

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого
громадськість може ознайомитися з ними

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради,
(назва підприємства, установи, організації,

54020, м. Миколаїв, вул. Погранична, 9,  з 15.03.2018р.,
адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,

(0512) 36-20-21, Когутенко Наталя Миколаївна
контактна особа)

ПрАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів”,
(назва підприємства, установи, організації,

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 122,  з 15.03.2018р.,
адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,

(0512) 45-40-04, Варичев Юрій Володимирович
контактна особа)


