
 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
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пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029, тел./факс: (0512) 46-04-27
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ПрАТ «Миколаївський комбінат
хлібопродуктів»

54034 м. Миколаїв, вул. 1-а
Слобідська, буд. 122

 (заявник та його адреса)

201811641
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на

довкілля планованої діяльності)

№ 01 від 21.05.2018
 (номер і дата звіту про громадське 

обговорення)

ЗВІТ
про громадське обговорення

На виконання ст. 7  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у процесі  оцінки
впливу на  довкілля  з  метою виявлення,  збирання  та  врахування  зауважень  і  пропозицій  до
планової  діяльності  проведено  громадське  обговорення  звіту  з  оцінки  впливу  на  довкілля
приватного  акціонерного  товариства  «Миколаївський  комбінат  хлібопродуктів»  (ПрАТ
«МКХП»), що планує будівництво лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури –
галереї  по  вул.  1-а  Слобідська,  буд.  122  з  транспортування  вантажів  сільськогосподарської
продукції  для  забезпечення  навантаження  суден  на  причалі  №  10  Миколаївської  філії
державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (МФ ДП «АМПУ»).

Громадське обговорення планової діяльності розпочато після подання звіту з оцінки впливу
на довкілля та офіційного оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля від 15.03.2018 року та тривало 35 робочих днів. 

Оголошення про початок громадського обговорення  звіту з  оцінки впливу на довкілля
оприлюднене у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля від 15.03.2018, на офіційному сайті
управління  екології  Миколаївської  облдержадміністрації  (http  ://  ecolog  .  mk  .  gov  .  ua),  у  засобах
масової  інформації  –  газетах  «Рідне  Прибужжя»  від  22.03.2018  року  №12  (3508)  та
«Николаевские новости» від 21.03.2018 року №35 (3376) (копії додаються).

Також, звіт  з  оцінки  впливу  на  довкілля та  оголошення  про  початок  громадського
обговорення  звіту з оцінки впливу на довкілля розміщено у приміщеннях:

1. Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації – 54029,
м. Миколаїв, пр.Центральний, буд.16, (0512)46-04-27;

2. Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради - 54020,               м.
Миколаїв, вул. Погранична, буд. 9,  (0512) 36-20-21;
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3. ПрАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» - 54034, м. Миколаїв,           вул. 1-а
Слобідська, буд. 122, (0512) 45-40-04.

Письмові зауваження і пропозиції протягом зазначеного строку не надходили.
25.04.2018  року  о 16  годині по  вул.  Погранична,  буд.  9,  каб.  10 у  приміщенні

Адміністрації Заводського  району  Миколаївської  міської  ради м.  Миколаєва  проведено
громадські  слухання  згідно  Порядку  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  13.12.2017
№ 989.  Журнали (відомості)  реєстрації  учасників громадських слухань,   виступів учасників,
письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань та протокол
громадських слухань додаються.

При  обговоренні  планової  діяльності  учасниками  громадських  слухань  висунуто  ряд
зауважень та пропозицій, що узагальнені у таблиці нижче.

Таблиця 1
Інформація про повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення отриманих

під час громадського обговорення зауважень та пропозицій

№
п/п

Зауваження і
пропозиції

Врахування Часткове врахування Обґрунтоване
відхилення

1. Майстрюк  Р.П.,
Маковій А.Т.
За  санітарними
нормами  від
промислових  об’єктів,
що  виробляють
хлібопродукти  та
транспортують  зерно
відстань  до  житлових
будинків  повинна
становити 50-100 м, але
не  менше  50  м.
Промислова  зона
наблизилась  до
житлової забудівлі на 19
м. 
Хлібокомбінат  має
урахувати  інтереси
місцевих  мешканців,
максимально  їх
огородити  від
негативного  впливу
підприємства.

Відповідно п. 4.3. ДСП 173-
96  у  сельбищній  зоні
населеного  пункту
допускається  розташування
промислових  підприємств,
що  не  створюють  шуму,
вібрації,  електромагнітних
та  іонізуючих
випромінювань  вище
нормативних  рівнів.  При
цьому  відстань  до
житлових  будинків  слід
встановлювати  за
погодженням  з  органами
державного  санітарного
нагляду, але не менше 50 м
від межі території об’єкту.

Не  проведено
погодження
будівництва  з
місцевими
мешканцями.

Відповідно  Закону України
«Про  оцінку  впливу  на
довкілля»  проведено
громадські  слухання  щодо
планової  діяльності  ПрАТ
«МКХП» щодо будівництва
транспортної галереї.

2. Кострікіна С.В.
Від  транспортної
галереї  ТОВ
«Агроальфатермінал», у
безвітряну  погоду
спостерігається  шум та
є  викиди  пилу  у
повітря.

За приведеними у звіті
з  оцінки  впливу  на
довкілля
розрахунками  рівень
шуму  при  роботі
галереї  становить  34
дБА, що не перевищує
допустимий  рівень
шуму  на  території
житлової  забудови  в
день  і  вночі.  При
роботі  галереї

За  наведеною
технологічною
схемою  роботи
закритих  стрічкових
транспортерів  пил  у
атмосферне  повітря
не виділяється.



необхідно  провести
заміри рівня шуму і у
випадку  його
перевищення
передбачити
встановлення
шумозахисних
екранів.

Біля житлового будинку
№  35,  що  знаходиться
поряд  із  плануємою
галереєю  вирубили
дерева на відстані 25 м.

Відповідно  ДБН Б.2.2-
Х:201Х  «Планування  і
забудова  територій»  вільна
від  забудови  прибудинкова
територія  має
використовуватися  для
благоустрою  і озеленення. 
Відповідно п. 4.3. ДСП 173-
96  дворові  території
повинні  бути  озеленені.  З
метою  впровадження
компенсаційних  заходів
необхідно висадити дерева,
кущі, квітники.

3. Майстрюк  Р.П.,
Немяченко Т.К.
Під  час  проведення
будівельних  робіт
очікується  виділення
значної  кількості  пилу,
перекриття доріг, шум.

Заходи  по  охороні
атмосферного  повітря
повинні  забезпечувати
дотримання  ГДК
забруднюючих  речовин
сельбищних  територій.
Відповідно  наведених  у
звіті  розрахунків
перевищення  по  ГДК  при
здійснені будівельних робіт
відсутні. Шумовий вплив в
межах норми.
Також  підприємство
запланувало  наступні
заходи  щодо  зменшення
негативного  впливу  на
довкілля  під  час
будівництва:  встановлення
огорожі  будівельного
майданчику  висотою  2  м,
встановлення
шумозахисних  екранів  на
автокомпресори,
максимальне  використання
доріг  з  твердим покриттям
та  обмеження  швидкості
пересування  транспорту,
заборону  подачі  звукових
сигналів.

4. Здрашко  Г.В.,  Сенчук
Л.Д.
Вулиці  2-а  та  3-я
Слобідська  побиті
вантажним
автотранспортом,
вкриті  ямами,
спостерігається  текуча
вода  з  дощової
каналізації  біля

Відповідно  п.  5.18.
ДСП  173-96
транспортна  мережа
міських  поселень
повинна забезпечувати
зручні,  швидкі  та
безпечні  зв’язки  з
усіма
функціональними
зонами  населеного



хлібокомбінату.
Вантажний
автотранспорт
перешкоджає  руху
людей  та  створює
завіси з пилу. 
Відсутні  стаціонарні
туалети для водіїв.

пункту.
Для  покращення
транспортних  умов  в
районі  розміщення
підприємства
необхідно  привести
дороги  до  ладу  та
обмежити  кількість
автотранспорту.
Необхідно обов’язково
забезпечити територію
соціально-побутовими
об’єктами
повсякденного
користування.










































