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                 ДОВІДКА  ПРО  ГРОМАДСЬКЕ  ОБГОВОРЕННЯ (з 08.10.2020 по 05.03.2021) 

№ 

з/п 

Найменування 
юридичної або 

фізичної особи, 

яка звернулась 

Редакція  проєкту ДДП/звіту про СЕО, до якого висловлено 

зауваження (пропозиція) 

Зауваження/ 

пропозиція 

Спосіб 
врахування 

(враховано/ 

не 
враховано/ 

враховано 

частково) 

Обгрунтування 

1 2 3 4 5 6 

 По проєкту : «Коригування: детальний план території обмеженою вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала Карпенка, Нікольська, Велика 

Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м. Миколаєві); детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону «Ліски-2»  в  м. 

Миколаєві; детальний план мікрорайону «Північний» в м. Миколаєві» та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

 

1 

ТОВ «ЮЖНОЕ 

МОРЕ», ТОВ 

«УНІВЕРСАЛ   
ЛТД» 

Проектним рішенням  передбачається  уточнення  призначення 
двох об’єктів по вул. Спортивній,  по вул.Варварівський узвіз, їх  
об єму, поверховості, (по генплану м. Миколаєва- територія 
громадської забудови  в межах зони регулювання забудови). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. П   Передбачити в проєкті об’єкти 
будівництва : реконструкцію 
 з розширенням  та над- 
будовою існуючої  будівлі  
готелю по вул. Спортивній. 
Будівництво  спортивно- 

оздоровчого  центру  з  
плавальним  басейном за 
рахунок   існуючої  одно- 
поверхової  будівлі 
(колишній ресторан  
«Ольвія») 
по вул. Варварівський  
узвіз. 

Потребує 
розгляду  на  
погоджуваль
-ній  комісії 

Вимоги : Водного Кодексу України, Земельного 
Кодексу України, ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини»,  постанови КМУвід 13.03.2002 № 
318, постанови КМУ від 21.02.2018 № 92, 
постанови КМУ від 26.07.2001  № 878; 
  Історико-архітектурний     опорний  план      м. 
Миколаєва  з   визначенням меж і режимів 
використання зон охорони пам’яток та 
історичних ареалів який входить   до складу 
проєкту ДДП : «Розроблення  генерального   
плану  м. Миколаєва; розроблення історико-
архітектурного опорного плану м. Миколаєва з 
визначенням меж і режимів використання зон 
охорони пам’яток та історичних ареалів, 
розроблення розділу інженерно- технічних 
заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу «Охорони  
навколишнього  природного середовища»  
затверджено у встановленому порядку не 
затверджений. 
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2  

ТОВ 

«Автограф- 

проект» 

Призначення території, яка  згідно з проєктом ДПТ передбачає 

перспективне будівництво двух загальноосвітн. шкіл на 720  

учнів (24 класи) кожна,  шкільного стадіону, спортивних 

майданчиків,та  частково охоплює територї    перспективного 9 

пов. житлового будинку,   визначити як  територію   комплексної  
багатотоповерхової житлової  забудови  із   супутніми    

елементами   благоустрою території, також  торговим центром та  

10  відкрити автосоянками. 
 

 

Врахувати в мкр. «Північний» 

розроблений проєкт із  

назвою : «Нове будівництво 

багатоповерхової  забудови із 

вбудовано-прибудованими 

приміщеннями соціального та 

громадського призначення в  

межах мкр. «Північний» (вул. 

Архітектора Старова та вул. 

Променева. (замовник 

будівництваТОВ 

«Югсройкомплект"). 

 Потребує 
розгляду  на 
погоджуваль
-ній  комісії 

 

3  

ТОВ 

«Югстройкомп

лект» 

Призначення території, яка  згідно з проєктом ДПТ передбачає 

перспективне будівництво двух загальноосвітн. шкіл на 720  

учнів (24 класи) кожна,  шкільного стадіону, спортивних 

майданчиків,та  частково охоплює територї    перспективного 9 

пов. житлового будинку,   визначити як  територію   комплексної  

багатотоповерхової житлової  забудови  із   супутніми    
елементами   благоустрою території, також  торговим центром та  

10  відкрити автосоянками. 

Врахувати продовження 
реалізації проектування та 
будівництва багато-
поверхоової  забудови  із 
вбудовано-прибудованими 
приміщеннями 
соціального та 
громадського призначення 
в межах мкр. «Північний». 

 Потребує 
розгляду  на  
погоджуваль
-ній  комісії 

 

4 

Громадська          

організація  

    «РУМ» 

(2 звернення) 

Проєктом ДПТ територію  за  спорт-школою «Надія»  

передбачено  під   проєкту багатоповерхову житлову забудову (9 

пов.) (по генплану м. Миколаєва- територія зелених насаджень 

загального користування із проектною спортивною 

спорудою)яку  визначити як  рекреаційну територю  зелених   

насаджень (парк «Спортивний»). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територію, що  знаходиться  за  існуючою багатоквартирною 

житловою забудовою мкр. Ліски-2, яка проєктом  ДПТ 

передбачає проектну  житлову  забудову  (згідно  з генпланом м. 

Миколаєва –територія зелених насаджень  загального 

користування) визначити як  рекреаційну територію – сквер.   
 

 

 

1.Зауваження шодо 

використання території  

поблизу спорт-школи «Надія» 

визначеної проєктом, в 

частині невідповідності 

проєктного рішення- 

будівництво (9пов.) 

багатоповерхових житлових 

будинків  Генеральному 

плану міста Миколаєва та 

пропозиція  змінити  призна- 

чення  даної  території ви- 

значеної  проєктом ДПТ під 

продовження  частини  парку 

«Спортивний» із об’єднанням 

відокремлених ділянок 

зелених зон. 

 

2.Територію  за існуючою    

житловою  забудовою 

мкр.Ліски-2, передбачити під 

розміщення скверу, об єкт  

№№ 220,225 із об єктом не 
визначеного призначення 
(згідно з позначенням на 
викопіюванні) при вести у 

1.Враховано 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Враховано  

частково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. № 220 : генпланом м. Миколаєва  передбачено 
в межах 
території зелених насаджень загального 
користування   розмщення проєктної громадської 
будівлі.Проєктом ДПТ в  межах території зелених 
насаджень їх визначено-2; 
№225 Проєктні  наземні  папркінги  відповідають  
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відповідність із 
генпланом. 
 

генплану м. Миколаєва  (територія існуючих 
гаражних кооперативів) та зонігу (зона КС-
5);Невизначений об єкт це  майданчик  
прибудинкової  території. 

5 

Тертичний 

Юрій 
Михайлович 

В проєкті ДПТ    земельну ділянку по пров. Авіаційному,12 (по 

генплану м. Миколаєва- територія зелених насаджень загального 
користування) визначити, як  територію   індивідульної житлової   

забудови  садибного типу. 

 

 

 

 

Про врахування в проєкті  

земельної  ділянки  за 

адресою : пров. Авіаційний,12 

з віднесенням її за 

призначенням до  території  

індивідуальної житлової за- 

будови (присадибна ділянка), 

з урахуванням  Державного 

Акту на право  власності  на 

землю від 2009р. 

Потребує 
розгляду  на 
погоджуваль
-ній  комісії 

Наявність правових докментів на майно, 

невідповідність  Генеральному  плану  міста 
Миколаєва, затвердженому  рішенням 

Миколаївської міської  ради  від 18.06.2009 № 

35/18. 
 

 

 

6 

Кривуля Тетяна 

Василівна 

 

В проєкті ДПТ    земельну ділянку по пров. Авіаційному,8 (по 

генплану м. Миколаєва- територія зелених насаджень загального 

користування) визначити, як  територію   індивідульної житлової   

забудови  садибного типу.  
 

 

      

 

 

Про врахування в проєкті  

земельної  ділянки  за 

адресою : пров. Авіаційний,8 

з віднесенням її за 

призначенням до  території  

індивідуальної житлової за- 

будови (присадибна ділянка), 

з урахуванням  Державного 

Акту на право  власності  на 

землю від 2009р. 

 Потребує 
розгляду  на 
погоджуваль

-ній  комісії 

Наявність правових докментів на майно, 

невідповідність  Генеральному  плану  міста 

Миколаєва, затвердженому  рішенням 

Миколаївської міської  ради  від 18.06.2009 № 

35/18. 

7 

Яновська  Ірина 

Олександрівна 

В проєкті ДПТ    земельну ділянку по пров. Авіаційному,10 (по 

генплану м. Миколаєва- територія зелених насаджень загального 

користування) визначити, як  територію   індивідульної житлової   

забудови  садибного типу. 
 

Про врахування в проєкті  

земельної  ділянки  за 

адресою : пров. Авіаційний,10 

з віднесенням її за 

призначенням до  території  

індивідуальної житлової за- 

будови (присадибна ділянка), 

з урахуванням  Державного 

Акту на право  власності  на 

землю від 2009р. 

Потребує 
розгляду  на 
погоджуваль
-ній  комісії 

Наявність правових докментів на майно, 

невідповідність  Генеральному  плану  міста 

Миколаєва, затвердженому  рішенням 

Миколаївської міської  ради  від 18.06.2009 № 
35/18. 

8 

Коваленко 

Світлана 

Сергіївна 

В проєкті ДПТ    земельну ділянку по пров. Авіаційному,11 (по 

генплану м. Миколаєва- територія зелених насаджень загального 

користування) визначити, як  територію   індивідульної житлової   

забудови  садибного типу. 

 

Про врахування в проєкті  

земельної  ділянки  за 

адресою : пров. Авіаційний,11 

з віднесенням її за 

призначенням до  території  

індивідуальної житлової за- 

будови (присадибна ділянка), 

з урахуванням  Державного 

Акту на право  власності  на 

землю від 2009р.    

Потребує 
розгляду  на 
погоджуваль

-ній  комісії 

Наявність правових докментів на майно, 

невідповідність  Генеральному  плану  міста 

Миколаєва, затвердженому рішенням 

Миколаївської міської  ради  від 18.06.2009 № 

35/18. 

 

 

 
 

9 
Савчук Юрій 

Григорович 

В проєкті ДПТ    земельну ділянку по пров. Авіаційному,4 (по 

генплану м. Миколаєва- територія  громад) визначити, як  

Про врахування в проєкті  

земельної  ділянки  за 

адресою : пров. Авіаційний,4 

 Потребує 
розгляду  на 
погоджуваль

Наявність правових докментів на майно, 

невідповідність  Генеральному  плану  міста 
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територію   індивідульної житлової   забудови  садибного типу. 
 

з віднесенням її за 

призначенням до  території  

індивідуальної житлової за- 

будови (присадибна ділянка), 

з урахуванням витягу з 

держреєстру речових прав 

про право  власності  на 

землю від 2013р. 

-ній  комісії Миколаєва, затвердженому  рішенням 

Миколаївської міської  ради  від 18.06.2009 № 

35/18. 

 

10 

ТОВ 

«Югстройкомп
лект» 

У проєктному рішенні ДПТ передбачається  уточнення  
призначення існуючого нежитлового  об’єкту  по вул. 
Спортивна,23 (по генплану м. Миколаєва- територія громадської 
забудови     в межах зони регулювання забудови), згідно з 
проєктом ДПТ – існуюча громадська будівля (майновий 
комплекс спортивної бази, ФК Миколаїв)). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Про врахування  реалізації 

на земельній ділянці по вул. 

Спортивній,23 проекту з 

реконструкції  та будівництва 

комплексу апарт-готелю.  

Потребує 
розгляду  на  
погоджуваль
-ній  комісії 

Вимоги : Водний Кодекс України, Земельний 
Кодекс України, ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини»,  постанова КМУвід 13.03.2002 № 
318, постанова КМУ від 21.02.2018 № 92, 
постанова КМУ від 26.07.2001  № 878; 
  Історико-архітектурний     опорний  план      м. 
Миколаєва  з   визначенням меж і режимів 
використання зон охорони пам’яток та 
історичних ареалів який входить   до складу 
проєкту ДДП : «Розроблення  генерального   
плану  м. Миколаєва; розроблення історико-
архітектурного опорного плану м. Миколаєва з 
визначенням меж і режимів використання зон 
охорони пам’яток та історичних ареалів, 
розроблення розділу інженерно- технічних 
заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу «Охорони  
навколишнього  природного середовища»  
затверджено у встановленому порядку не 
затверджений. 

11 

Колесніков В.В., 

Петренко І.Г., 
Захарчук І.В., 
Ступницька А.М. 
Бондаренко О.В., 
Серих О., 
Міхаелян В.В., 
Алмазова В., 
Остряк С., 

Транський С. 
 

 

 

В проєкті ДПТ   земельні ділянки по пров. Авіаційному,14,14/1,2 

(по генплану м. Миколаєва- територія зелених насаджень 

загального користування, громадської забудови) визначити, як  

територію   індивідульної житлової   забудови  садибного типу. 

 

 

 

 

 

Про  врахування в проєкті  

земельних  ділянок за 

адресами : пров. 

Авіаційний,14,14/1,2 з 

віднесенням їх за 

призначенням до  території  

індивідуальної житлової за- 

будови (присадибна ділянка), 

з урахуванням правоих 

документів  (Держакту, 

свідоцтва про право власності 

на  майно). 

Потребує 

розгляду  на 
погоджуваль
-ній  комісії 

Наявність правових докментів на майно, 

невідповідність  Генеральному  плану  міста 

Миколаєва, затвердженому  рішенням 

Миколаївської міської  ради  від 18.06.2009 № 

35/18. 

 

12 

ТОВ «ДІЛАЙН- 

НК» 
 

Проєктом ДПТ земельна  ділянка по вул. Леваневців,9  є 

територією  з визначеним  містобудівним  рнгламентом – «зелені 
лінії»  та видом використання -для  розміщення  скверу (по 

генплану м. Миколаєва – частково територія проєктного мосту  

та  переважною    частиною території  зелених насаджень 

Врахування    в проекті 

намірів   щодо реконструкції 

дитячого садка по вул. 

Леваневців,9під рекреаційний 

заклад готель з благоустроем 

території. 

Потребує 
розгляду  на  
погоджуваль
-ній  комісії 

Вимоги : ЗУ «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ЗУ «Про основи містобудування», 
Водний Кодекс України, Земельний Кодексу 
України, ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини»,  постанова КМУвід 13.03.2002 № 
318, постанова КМУ від 21.02.2018 № 92, 
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загального користування  в межах зони регулювання забудови).  

Вказану  територію пропонується    визначити як територію  

громадської забудови – готелю. 

 постанови КМУ від 26.07.2001  № 878; 
невідповідність  Генеральному  плану  міста 
Миколаєва, затвердженому  рішенням 
Миколаївської міської  ради  від 18.06.2009 № 
35/18; 
  Історико-архітектурний     опорний  план      м. 
Миколаєва  з   визначенням меж і режимів 
використання зон охорони пам’яток та 
історичних ареалів який входить   до складу 
проєкту ДДП : «Розроблення  генерального   
плану  м. Миколаєва; розроблення історико-
архітектурного опорного плану м. Миколаєва з 
визначенням меж і режимів використання зон 
охорони пам’яток та історичних ареалів, 
розроблення розділу інженерно- технічних 
заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу «Охорони  
навколишнього  природного середовища»  
затверджено у встановленому порядку не 
затверджений. 

13 

ГО «Спілка 

військових 
добровольців» 

 

В проєкті ДПТ  земельну  ділянку, яка  передбачена  для  

розміщення проєктної громадської забудови -спортивного 
комплексу (по генплану м. Миколаєва –територія проєктної  

індивідуальної житлової  забудови садибного типу) визначити, 

як територію   індивідульної житлової   забудови  садибного 

типу. 

Нанести  територію «коси». 

 

 

 

 

 

1.Передбачити замість 

проектного  спортивного 

комплексу на території 

мкр.Намив індивідуальну 

житлову забудову, 

влаштування набережних та 

пляжних зон. 

 

2.Привести  проєкт ДПТ у 

відповідність  із зонінгом. 

 

 

 

 

 

 

3. Нанести  існуючу  «косу», 

на  якій передбачити об єкти  

згідно з видами використання 

зони Р-3 зонінгу. 

1.Потребує  
розгляду  на 
погоджуваль
-ній  комісії 
 
 
 

2.Відхилено 
 
 
 
 
 
 
3.Враховано 

 

Вимоги  : Водний Кодекс України, Земельний 

Кодексу України (прибережна захисна смуги  
річки Південний Буг). 

 

 

 
2.Вимоги : п.1. ст. 19. ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності» : детальний план у межах 

населеного пункту уточнює положення 
генерального плану населеного пункту та визначає 

планувальну організацію і розвиток частини 
території. 
 

 

 

14 

Колективне 

звернення  
громадян 

(36   громадян) 
Т.М.Суслова 

Проєктом ДПТ територію  за  спорт-школою «Надія»  

передбачено  під   проєкту багатоповерхову житлову забудову (9 

пов.) (по генплану м. Миколаєва- територія зелених насаджень 

загального користування із проектною спортивною спорудою) 

яку  визначити як  рекреаційну територю  зелених   насаджень 

(парк «Спортивний»). 

 

 Територію обмежену вул. 

Спортивною, спорт-школою 

«Надія» ,житл. будинком № 

38 та гуртожитком інститута 

зберегти як «зелену зону»; 

необхідності збереження  

зелених насаджень; 

дотримання вимог рішення 

ММР від 25.10.2007 №17/11 

Враховано  
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- територія рекреаційного 

призначення   - парк 

«Спортивний». Звіт про СЕО 

не містить інформацію  про 

наслідки після зміни 

призначення   рекреаційної 

території. 

15 

Колективне  

звернення від 
ініціативної  

групи 
(9 громадян) 

І.В.Терлецька 

Виконати  та   включити до складу МД  оцінку впливу на 

довкілля  ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Доповнити том 1 та 2  пояснювальної записки   інформацією. 

  Додати оцінку впливу  на 

довкілля з урахуванням : 

1.забруднення повітря; 

2.відсутність ОВД, наявності 

у ТОВ «ЕКОТРАНС»дозволу  

на викиди забруднюючих 

речовин у повітря; 

3.перевищені норми викидів, 

відсутність фільтруючого 

обладнання   для котельні; 

4.великий  рівень шуму; 

5. по зонінгу  частина 

територій підприємства в зоні 

ТР-1в, частина в Р-3; 

6. врахування перспективи 

нарощення потужностей, як 

наслідок збільшення викидів  

забруднббчих речовин; 

7.порушення підприемства 

екологічних норм носять 

системний характер-   

необхідність винесення 

підприемства 

«ЕКОТРАНС»за межі міста 

Миколаєва. 

 

1.ПЗ том 1,2 не містить 

інформації про вплив 

існуючої виробничої  зони на 

проєктну   житлову та 

громадську забудову   

мікрорайону. 

Інформація звіту   про СЕО :  

 розділу «Повітряний басейн», 

про стан    навколишнього 

природного  середовища, 

аналіз стану атмосферного 

атмосферного  повітря  на 

теперішній час - потребує  

коригування та уточнення. 

 1.Враховано 

 
 
 2.Відхилено 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3,4,5,6,7 
Враховано 
 

 
 
 
 
 
1.Враховано 

  
 

 

2.Вимоги : ст. 2. п.4. ЗУ «Про регулюваня 

містобудівної   діяльності»:  містобудівна 

документація підлягає стратегічній екологічній 

оцінці в порядку, встановленому Законом 

України "Про стратегічну екологічну оцінку". 
Розділ "Охорона навколишнього природного 

середовища", що розробляється у складі проекту 

містобудівної документації, одночасно є звітом 

про стратегічну екологічну оцінку, який має 

відповідати вимогам Закону України "Про 

стратегічну екологічну оцінку". 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17?find=1&text=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0#w1_4


 7 

16 

 
Ісаков 
Сергій  

Михайлович 
 

 
 

1.Привести  том 1.1 85/04-2020  пояснювальної записки   до 

розробленої  документації    у відповідність    до технічного 

завдання  та договору. 

 

 
 

 

 

 

2.Розробити   проєкт прибережних  захисних смуг  водних 

обьєктів   відповідно до ВКУ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. На графічних матералах   нанести  прогнозовані   прибережні  

захисні смуги   у відповідності  до вимог  ДБН Б.1.1-14:2012 

(п.5.1.4) та ВКУ. 

 

 

4. Відкоригувати  розділ 2. пояснювальної  записки, провести 

актуалізацію історичної  інформації зі  збільшення її обсягу.  

 
 

 

5. Відкоригувати   розділ 3. пояснювальної  записки, з 

урахуванням  пропозицій. 

 

 

6. Відкоригувати   розділ 4. пояснювальної  записки, з 

урахуванням  пропозицій. 

 

 

7. Відкоригувати   розділ 6. пояснювальної  записки, з 

урахуванням  пропозицій  щодо уточнення історичної  

1.замість ДТП обмеженої 

вулицями :Лазурна, Київська 

(60 років СРСР), Генерала 

Карпенка, Нікольська, Велика 

Морська та береговою лінією р. 

Південний Буг в м. Миколаєві, 

було розроблено ДПТ мкр. 

«Леваневці» в м. Миколаєві 

Миколаївської обл. 

 

 

 

2. ДПТ розроблено  за 
відсутності  проєкту 

прибережних захтсних смуг     

водних об єктів, що порушує 

вимоги ДБН Б.1.1-14:2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Прогнозовані  прибережні  

захисні  смуги  річки на 

графічних матеріалах ДПТ 

відсутні- не відповідає ДБН 

Б.1.1-14:2012 та технічному 

завданню. 

4. Розділ 2. пояснювальної 

записки  містить дуже стислу 

історичну довідка, яка є не 

актуальною   для  визначеної 

ДПТ території. 

 

5. Розділ 3. пояснювальної 

записки   містить  неточності  

в частині  наявності    яхт-

клубів. 

 

6. Розділ 4. пояснювальної 

записки       відкоригувати  в 

частині  створення парку та 

рельєфу мівцевості, яка 

зазначається. 

7. Розділ 6. пояснювальної 
записки       відкоригувати  в 

частині інформації  щодо  

1. Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відхилено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Враховано 

 

 

 

 

 

4. Враховано 

 

 

 

 

 

5.Враховано 

 

 

 

 

6.Враховано 

 

 

 
 

7.Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вимоги : Водного Кодксу України, Земельного 

Кодексу України: -п.2 ст. 58  гл.1 Для створення 

сприятливого режиму водних об'єктів уздовж 

морів, навколо озер, водосховищ та інших 
водойм встановлюються водоохоронні зони, 

розміри яких визначаються за проектами 

землеустрою; 

- пп.2 п.3  ст. 60 гл. 12 прибережні захисні смуги 

встановлюються за окремими проектами 

землеустрою. 
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інформації. 

 

 

 

8. Відкоригувати розділ 7. пояснювальної  записки,  в частині  
посилання на оригінал    носія інформації (зонінг). 

 

 

 

9. Відкоригувати розділ 8. пояснювальної  записки, з 

урахуванням пропозицій  щодо  узгодження. 

 

 

 

 

 

 
 

 

10. Відкоригувати   розділ 11. пояснювальної  записки, з 

урахуванням  пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 
11. Відкоригувати   розділ 19. пояснювальної  записки, з 

урахуванням  пропозицій. 

 

 

 

12. Відкоригувати   розділ 20. пояснювальної  записки. 

 

 

 

13.Відкоригувати  експлікацію креслень. 

 

 

«Поселення  Яхт- клуб III-IV ст. 

н.е.», яке  в  відсутнє  в переліку  

пам яток  архітектури 

Миколаївської області.  

 

 

8. Розділ 7. пояснювальної 

8.відкоригувати-  вказати   

назву   оригіналу  носія 

інформації (зонінг). 

 

9. Розділ 8. пояснювальної 

записки, проєктні  пропозиції  

в частині  забудови 

військового містечка № 62     

та КС-5 вздовж вул. Лазурної  

та вул. Білої потребують 

попереднього узгодження  

військовими. 

 

 

 

 

 

10. Розділ 11. пояснювальної 

записки відкоригувати, а саме  

проєктні вулиці,тротуари, 

велодоріжки, 

паркінгів,профілі  цих вулиць 

привести у відповідність із 

ДБН  В.2.3-5:2018. Вирішити 

питання відсутності  відкритої   

автостоянки в р-ні 

Варварівського узвозу. 

 

11. Розділ 19. пояснювальної 

записки відкоригувати в 

частині черговості реалізації 

ДПТ, передусім вирішити 

питання   інженерної 

інфраструктури. 

 

12. Коригування   розділу 20. 

пояснювальної  записки щодо 

реалізації намірів ДПТ. 

 

13.Коригування експлікації 

креслення  Плану існуючого 

використання територій об 

єднану  зі схемою  існуючих - 

 
 
 
 
 
8.Враховано 

 

 

 

 

9.Відхилено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Враховано  

частково 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Враховано 
 

 
 

 

 

 

 

12.Враховано               

 

 

 

13.Враховано 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Вимоги : ст.9. етапи здійснення стратегічної 

екологічної оцінки та основні вимоги до неї ЗУ 

"Про стратегічну екологічну оцінку" проведення 

громадського обговорення та консультацій у 

порядку, передбаченому статтями 12 та 13 цього 

Закону, транскордонних консультацій у порядку, 
передбаченому статтею 14 цього Закону. 

Узгодення військовими проєкту МД ДПТ, СЕО 

законодавством не передбачено. 

 

10.Вимоги : ДБН  В.2.3-5:2018 " Вулиці та дороги 

населених пунктів", ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та 

зміст детального плану територі". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n138
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n147
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14.Коригування Детального плану території обмеженою 

вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала 
Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією   р. 

Південний Буг в м. Миколаєві. 

 

 
 

 
 
 

привести у відповідніть та 

доповнити. 

 

 

14.Здійснити коригування 

уцілому - Детального плану 

території обмеженою 

вулицями: Лазурна, Київська 

(60 років СРСР), Генерала 

Карпенка, Нікольська, Велика 

Морська та береговою лінією  

 р. Південний Буг в м. 

Миколаєві з урахування 

вищезазначеного  та  

повторно повторно провести 

процедуру громадських 

обговорень. 

 

 

 

 

14.Враховано  

частково 

 
 

2

.

В

7

і 

 

 

 

 

14. Вимоги : Закону Украни "Про стратегічну 

екологічну оцінку" проведення повторних 

громадськи обговорень не передбачено. 

17    

ГО  «Федерація 
тенісу на візках 
України» 

Проєктом ДПТ територію  за  спорт-школою «Надія»  

передбачено  під   проєкту багатоповерхову житлову забудову (9 
пов.) (по генплану м. Миколаєва- територія зелених насаджень 

загального користування із проектною спортивною спорудою) 

яку  визначити як  рекреаційну територю  зелених   насаджень 

(парк «Спортивний»). 
 

Територію парку 

«Спортивний», яка є 

територією рекреаційного  

призначення  привести у 

відповідність   до вимог 

законодавства, генплану м. 

Миколаєва.Питання надання в 

оренду земельної ділянки  для  

будівництва багатоповерхової  

житлової забудови згідно 

проєкту ДПТ неможливим. 

Враховано  

18 

Голова правління 

ГО «Громадська 
ініціатива «Місто 
Сонця» 
Ришкова Н. 

Відкоригувати Звіт про СЕО з урахуванням вказаних  зауважень. 1.Звітом про СЕО не 

визначені адаптаційні 

заходи  щодо зміни клімату; 

 2.В  звіті про СЕО не 

враховані прогнозні карти 

можливого затоплення при 

зміні клімату; 

3.Розділ «Повітряний басейн» 

звіту про СЕО відсутня 

інформація  про шкідливий  

вплив підприємства 

«Екотранс», процедура ОВД 

не проводилвсь; 

4.Оформлення  звіту потрує 

приведення у відповідність із 

вмиогами законодавства. 

Враховано  

19 

Суслова 
Тетяна 
Михайлівна 

Відкоригувати Звіт про СЕО. 1.Відсутність  Заяви про 

визначення обсягу СЕО; 

 

 

 

 

1.Відхилено 
 
 
 
 

1.Заява про визначення обсягу СЕО до документу 

ДДП  оприлюднена  та опублікована на сайті 

Миколаївської міської ради від 08.04.2020 розділ 
«Оголошення» та в друкованому виданні 
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2.Оформлення  звіту потрує 

приведення у відповідність із 

вмиогами законодавства 

(підписи авторів); 

 

3. Не визначені умови 

реалізації для 

 видів діяльності або об єктів, 

місцнхнаходження,розмір, 

потужності, наслідки  впливу 

для довкілля підприємства 

«Екотранс», відсутні 

дослідження впливу 

виробничих підприємств 5 

класу шкідливості та алаліз 

розвитку  території  житлової  

забдови    в зонах їх впливу. 

Відсутня оцінка кліматичних  

зон, заходи кліматичної 

адаптації. 

 
2.Враховано 
 
 
 

 
3.Враховано 

«Вечерний Николаев» від 09.04.2020. 

20 

ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Коригування меж території    багатоквартирної  житлової 

забудови  в межах  мікрорайону «Північний». 

Питання  щодо  збільшення  

земельної   ділянки наданої 

для будівництва 2 секційного 

багатоквартирного житлового 

будинку  в мкр. «Північний». 

Потребує  
розгляду  на 
погоджуваль
-ній  комісії 
 

 

21 

ТОВ «ВТМ» 
(надійшло  під 
час проведення  
громадських 
слухань 

03.03.2021) 

Розміщення  проєктного водного об єкту – док для ремонту та  

обслуговування  маломірних  суден.   

Передбачити  в проєкті ДПТ 

розміщення доку для  ремонту 

та обслуговування  

маломірних  суден  на 

території «коси» біля річного 

порту. 

Потребує  
розгляду  на 
погоджуваль
-ній  комісії 
 

 

22 

Голова ГО 
«Української 
асоувації центрів 
підтримки 
бізнесу» 
Ващиленко А.М. 
Голова ГО 

«Спілки 
підприємців 
Миколаївщини» 
Ветров В.Е. 
Президент ГО 
«Миколаївської 
федерації  по 

На графічних матералах   нанести    прибережні  захисні смуги   

у відповідності  до вимог  ДБН Б.1.1-14:2012, визначити  
розміщення об єкту водного транспорту. 
 

Неохідність наннсення    на 

графічні матеріали  

прибережні  захисі  смуги 

згідно з вимогами ДБН Б.1.1-

14:2012 з визнченням     

внутрішньої  та  зовнішньої  

межі, з розміщенням в їх 

межах об єктів водного 

транспорту. 

Враховано  




