Протокол общественных слушаний по проекту «Оценка воздействия на
окружающую среду», стадия «Раздел охраны окружающей среды» на рабочий проект
«Склад хранения нефтепродуктов ёмкостью 3000 м3 на производственной базе
ИП Безрукова С.В.
Дата проведения: 20.08.15 г.
Место проведения: г. Павлодар, ул. Ломова, 180/2.
Начало: 11:00 часов
Окончание: 11.30 часов
Общественные слушания организованы: ИП Безрукова С.В.
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения
общественности посредством: Еженедельной газеты «Обозрение недели» от 29.07.15 г. а
также путем размещения объявления на интернет-ресурсе управление природных
ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области.
На общественных слушаниях присутствовали:
Представители от местного исполнительного органа:
Юрист - Жашибеков Темир Хафидович
Представитель РГУ «Департамента экологии по Павлодарской области
Министерства энергетики РК Комитета экологического регулирования, контроля и
государственной инспекции в нефтегазовом комплексе»:
Руководитель отдела экспертизы - Аяйбергенов Азамат Аюханович
Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и водных
ресурсов»:
Сиюнич Толкын Насыровна
Представители ИП Безрукова С.В.:
Технический директор - Плюйко Владимир Николаевич;
Представители проектной организации разрабатывавшей проект ОВОС:
Главный специалист отдела экологии и аттестации условий труда НПЦЭС ТОО
«Иртыш-Стандарт» - Семкина Татьяна Александровна
Программа дня общественных слушаний:
1. Регистрация участников общественных слушаний (Приложение 1).
2. Открытие слушаний.
3. Избрание председателя, докладчика и секретаря слушаний.
4. Доклад по проекту ОВОС.
5. Выступления участников слушаний, ответы докладчика на вопросы (обсуждение).
6. Принятие заключения (постановления) общественных слушаний.
7. Закрытие общественных слушаний.
Всего присутствовало 7 человек
Повестка дня общественных слушаний: Рассмотрение и обсуждение проекта
«Оценка воздействия на окружающую среду», стадия «Раздел охраны окружающей
среды» на рабочий проект «Склад хранения нефтепродуктов ёмкостью 3000 м3 на
производственной базе ИП Безрукова С.В.
Выступили:
Семкина Татьяна Александровна, которая поприветствовала участников общественных
слушаний и предоставила слово для открытия общественных слушаний представителю от
местного исполнительного органа - Жашибекову Темиру Хафидовичу, главному
специалисту-юристу ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» города
Павлодар.
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«Отдел
предпринимательства и сельского хозяйства» города Павлодар озвучил повестку дня и
предложил регламент выступлений - на выступление отводится 10 минут, на обсуждение
10 минут. Для соблюдения процедуры Общественных слушаний предложила избрать
Председателя и секретаря Общественных слушаний.
Семкина Татьяна Александровна, предложила выбрать Председателем -Пирожникову
Надежду Николаевну - руководителя экологического отдела и аттестации рабочих мест
НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт». Секретарем слушаний была избрана Бимакова Мария
Тимуровна - эколог НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт».
Председатель Пирожникова Надежда Николаевна, передала слово для доклада
проектировщику разработавшей проект ОВОС, Семкиной Татьяне Александровне.
Семкина Татьяна Александровна сообщила о рассмотрении данного проекта
представителем общественного объединения «Мир экологии» в лице Ержана
Оразалинова, замечаний и предложении от эколога не поступило.
Далее Семкина Т.А. выступила с докладом по проекту «Оценка воздействия на
окружающую среду», стадия «Раздел охраны окружающей среды» на рабочий проект
«Склад хранения нефтепродуктов ёмкостью 3000 м3 на производственной базе ИП
Безрукова С.В.
После доклада.
Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:
1. Вопрос: Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и
водных ресурсов» Сиюнич Толкын Насыровна
- Кем были предоставлены исходные данные?
Ответ: Главный специалист отдела экологии и аттестации условий труда
НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт»
- Используемые исходные данные были предоставлены заказчиком, т.е директором
ИП Безрукова С.В.
2. Вопрос: Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и
водных ресурсов» Сиюнич Толкын Насыровна
- Были ли проведены изыскательные работы на участке строительства?
Ответ: Технический директор - Плюйко Владимир Николаевич
- Изыскательные работы были проведены.
3. Вопрос: Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и
водных ресурсов» Сиюнич Толкын Насыровна
- Кем были проведены изыскательные работы?
Ответ: Технический директор - Плюйко Владимир Николаевич
- Изыскательные работы проводило ТОО ВОСТОК-ГИИЗ.
4. Вопрос: Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и
водных ресурсов» Сиюнич Толкын Насыровна
- Каким образом осуществляется транспортировка нефтепродуктов?
Ответ: Технический директор - Плюйко Владимир Николаевич
- По железно-дорожным путям или авто транспортом.
5. Вопрос: Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и
водных ресурсов» Сиюнич Толкын Насыровна
- Предусмотрены ли лотки для сбора пролива нефтепродуктов?
Ответ: Технический директор - Плюйко Владимир Николаевич

- Обязательно.
6. Вопрос: Представитель РГУ «Департамента экологии по Павлодарской
области Министерства энергетики РК Комитета экологического регулирования,
контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе», Руководитель
отдела экспертизы - Аяйбергеной Азамат Аюханович
-Разработанный проект ОВОС будет передан на экспертизу через вневедомственную
экспертизу?
Ответ: Главный специалист отдела экологии и аттестации условий труда
НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт»
-Д а.
7. Вопрос: Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и
водных ресурсов» Сиюнич Толкын Насыровна
- На каком расстоянии расположена ближайшая жилая зона??
Ответ: Технический директор - Плюйко Владимир Николаевич
- Более километра, здесь находиться промзона, то есть ни жилой застройки, ни
дачных домой в радиусе километра нет..
8. Вопрос: Представитель РГУ «Департамента экологии по Павлодарской
области Министерства энергетики РК Комитета экологического регулирования,
контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, Руководитель
отдела экспертизы - Аяйбергеной Азамат Аюханович
-Какая категория у строящегося объекта?
Ответ: Главный специалист отдела экологии и аттестации условий труда
НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт»
- Категория объекта II, класс опасности 3.
9. Вопрос: Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и
водных ресурсов» Сиюнич Толкын Насыровна
- На проектируемом и существующем объекте, ведется ли контроль по подземным
водам?
Ответ: Технический директор - Плюйко Владимир Николаевич
- Согласно договора между нашей организацией и испытательным центром НПЦЭС
ТОО «Иртыш-Стандарт» ежеквартально проводиться мониторинг водных ресурсов, почвы
и воздушной среды. Разработанный отчет предоставляется ежеквартально в департамент.
10. Вопрос: Представители от местного исполнительного органа
Юрист - Жашибеков Темир Хафидович
- Каким образом будет осуществляется водоснабжение на проектируемом объекте?
Ответ: Главный специалист отдела экологии и аттестации условий труда
НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт»
Посредством существующего магистрального водовода диаметром 400 мм
11. Вопрос: Представитель ГУ «Отдел Управления недропользования, ОС и
водных ресурсов» Сиюнич Толкын Насыровна
- Откуда доставляется реализуемое сырье?
Ответ: Технический директор - Плюйко Владимир Николаевич
-В основном с России.
Председатель Пирожникова Н.Н.: (после обсуждения) Спасибо всем за участие!
Общественные слушания считаю состоявшимися. Результаты общественных слушаний

оформляются Протоколом общественных слушаний, с учетом выданных замечаний и
предложений после сегодняшнего обсуждения. Также сообщаем следующее, протокол
общественных слушаний будет опубликован на интернет — ресурсе, в сроки
предусмотренные, правилами поведения общественных слушаний после дня проведения
слушаний.
Уважаемая общественность. Вы вправе дать свои предложения и замечания по
содержанию.
Протокола общественных слушаний в течение 7 календарных дней.
Основные выводы по итогам обсуждения:
По результатам дискуссии, предлагается принять представленный ОВОС, к рабочему
проекту, с учетом поступивших замечаний и предложений, далее направить для
дальнейшего согласования в уполномоченный орган в области охраны окружающей
среды.
(наличие (отсутствие) предложений и замечаний, требующих учета и то, как они
будут учтены; наличие (отсутствие) принципиальных разногласий и то, как будет
организована дальнейшая работа по учету общественного мнения).
Председатель общественных слушаний: Пирожникова Надежда Николаевна

Безрукова С.В. ЖК өндірістік базасында «3000 м3 сыйымдылықпен
мунайөнімдерді сақтау қоймасы» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау
бөлімі» кезеңінде «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасы бойынша қоғамдық
тыңдаулар хаттамасы
Өткізген күні: 2015ж.20.08.
Өткізген мекенжайы: Павлодар қ., Ломов к., 180/2.
Басталды: 11:00 сагат
Аяқталды: 11.30 сагат
Қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылды: Безрукова С.В. ЖК
Қоғамдық тыңдаулар туралы ақпарат қоғамға келесі әдіспен жеткізілді: 2015ж.29.07.
«Обозрение недели» апталық газет, сонымен қатар Павлодар облысыньщ жер қойнауын
пайдалану, коршаған орта жэне су ресурстары басқармасының интернет-ресурсында
жарияланды.
Қоғамдық тыңдауларға келесілер қатысты:
Жергілікті атңарушы органдардың өкілдері:
Заңгер - Жашибеков Темир Хафидович
«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мунай-газ кешеніндегі
экологиялық реттеу, бақылау және мемлекеттік инспекция комитетінің Павлодар
облысы бойынша экология департаменті ММБ өкілі»:
Сараптама бөлімшесінің басшысы - Аяйбергенов Азамат Аюханович
«Павлодар облысыньщ жер қойнауын пайдалану, қоршаган орта жэне су
ресурстары басқармасы» ММ өкілі:
- Сиюнич Толкын Насыровна
Безрукова С.В. ЖК өкілдері:
Техникалық директор - Плюйко Владимир Николаевич;
«ҚОӘБ» жобасын дайындаған жобалық уйымның өкілдері:
ССҒТО «Иртыш-Стандарт» ЖШС экология жэне еңбек шарттарын аттестациялау
бөлімінің бас маманы - Семкина Татьяна Александровна
Қоғамдық тьщдаулардың бағдарламасы:
1. Қоғамдық тыңдаулардың қатысушылардың тіркелуі (1 қосымша).
2. Тыңдаулардың ашылуы.
3. Төрағаны, баяндамашыны және хатшыны сайлау.
4. ҚОӘБ жобасы бойынша баяндама.
5. Тыңдауларға қатысушылардың сөз сөйлеуі, баяндамашының сұрақтарға жауап
беруі (талқылау).
6. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындыны (қаулы) қабылдау.
7. Қоғамдық тыңдаулардың аяқталуы.
Барлығы 7 адам қатысты.
Қоғамдық тыңдаулардың талқылау тақырыбы: Безрукова С.В. ЖК өндірістік
базасында «3000 м3 сыйымдылықпен мұнайөнімдерді сақтау қоймасы» жұмыс жобасына
«Қоршаған ортаны қорғау бөлімі» кезеңінде «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасын
карастыру жэне талқылау.
Сөз сөйледі:
Семкина Татьяна Александровна, қоғамдық тыңдаулардың қатысушыларын
қарсы алды жэне жергілікті атқарушы органның өкілі Павлодар қаласы «Кәсіпкерлік
жэне ауылшаруашылық бөлімі» ММ - бас маман - заңгерге Жашибеков Темир Хафидович
сөз берді.

Жашибеков Темир Хафидович, Павлодар қаласы «Кәсіпкерлік жэне ауылшаруашылық
бөлімі» ММ, бас маман - заңгер тыңдауларға қатысушыларға алдағы талқылайтын
тақырыпты, оны қарау тэртібін хабарлады - сөз сөйлеуге 10 минут беріледі, талқылауға 10
минут беріледі. Қоғамдық тыңдаулар процедурасын сақтау үшін Қоғамдық тыңдаулардың
Төрағасын жэне хатшысын сайлауға үсынды.
Семкина Татьяна Александровна, ССҒТО «Иртыш-Стандарт» ЖШС экология жэне
еңбек шарттарын аттестациялау бөлімінің басшысын - Пирожникова Надежда
Николаевнаны - Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы ретінде сайлауға үсынды. ССҒТО
«Иртыш-Стандарт» ЖШС экологты Бимакова Мария Тимуровнаны қоғамдық тыңдаулар
хатшысы ретінде сайлауға үсынды.
Төраға Пирожникова Надежда Николаевна, ҚОӘБ жобасын дайындаған маманға
Семкина Татьяна Александровнаға баяндама жасау үшін сөз берді.
Семкина Татьяна Александровна «Мир экологии» қоғамдық бірлестіктің өкілі
Ержан Оразалинов атынан осы жоба қарастырылды, эколог атынан ескертпелер мен
үсыныстар жоқ екендігін хабарлады.
Кейін Семкина Т.А. Безрукова С.В. ЖК өндірістік базасында «3000 м3
сыйымдылықпен мұнайөнімдерді сақтау қоймасы» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны
қорғау бөлімі» кезеңінде «Қоршаған ортаға эсерді бағалау» жобасы бойынша
баяндамамен сөз сөйледі.
Баяндамадан кейін.
Қоғамдық өкілдердің сүрақтары, үсыныстары жэне ескертпелері:
1. Сүрақ: «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және
су ресурстары басқармасы» ММ өкілі Сиюнич Толкын Насыровна
- Бастапқы ақпараттарды кім берді?
Жауап: CCFTO «Иртыш-Стандарт» ЖШС экология және еңбек шарттарын
аттестациялау бөлімінің бас маманы Семкина Татьяна Александровна
- қолданылған бастапқы ақпаттар тапсырыс берушімен яғни Безрукова С.В. ЖК
берілді
2. Сүрақ: «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және
су ресурстары басқармасы» ММ өкілі Сиюнич Толкын Насыровна
- Құрылыс учаскісінде іздестіру жұмыстары өткізілді ме?
Жауап: Техникалық директор - Плюйко Владимир Николаевич
- іздестіру жүмыстары өткізілді.
3 Сүрақ: «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және
су ресурстары басқармасы» ММ өкілі Сиюнич Толкын Насыровна
- іздестіру жүмыстары кіммен өткізілді?
Жауап: Техникалық директор - Плюйко Владимир Николаевич
- іздестіру жүмыстары «ВОСТОК-ГИИЗ» ЖШС өткізілді.
4 Сүрақ: «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және
су ресурстары басқармасы» ММ өкілі Сиюнич Толкын Насыровна
- Мүнайөнімдердің тасымалдануы қалай жүзеге асырылады?
Жауап: Техникалық директор - Плюйко Владимир Николаевич
- темір жол жолдары немесе авто көліктер арқылы

5 Сұрақ: «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және
су ресурстары басқармасы» ММ өкілі Сиюнич Толкын Насыровна
- Ағылған мұнайөнімдерін жинау үшін жаймалар ескерілді ме?
Жауап: Техникалық директор - Плюйко Владимир Николаевич
- Міңдетті түрде
6 Сурақ: «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ
кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау және мемлекеттік инспекция комитетінің
Павлодар облысы бойынша экология департаменті ММБ өкілі»:
Сараптама бөлімшесінің басшысы - Аяйбергенов Азамат Аюханович
ҚОӘБ дайындалған жоба идарадан тыс сараптама арқылы сараптамаға беріледі
ме?
Жауап: ССҒТО «Иртыш-Стандарт» ЖШС экология және еңбек шарттарын
аттестациялау бөлімінің бас маманы Семкина Татьяна Александровна
- Ия
7 Сурак: «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаган орта жэне
су ресурстары басқармасы» ММ өкілі Сиюнич Толкын Насыровна
- ең жақын орналасқан тұрғын аймақ қандай шықырымда орналасқан?
Жауап: Техникалық директор - Плюйко Владимир Николаевич
- километрден артық, мұнда өнеркәсіптік аймақ орналасқан, яғни тұрғын
құрылыстар, саяжай үйлері километр радиусында жоқ.
8 Сурақ: «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мунай-газ
кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау және мемлекеттік инспекция комитетінің
Павлодар облысы бойынша экология департаменті ММБ өкілі»:
Сараптама бөлімшесінің басшысы - Аяйбергенов Азамат Аюханович
-құрылыс объектінің категориясы қандай?
Жауап: ССҒТО «Иртыш-Стандарт» ЖШС экология жэне ецбек шарттарын
аттестациялау бөлімінің бас маманы Семкина Татьяна Александровна
Объект категориясы II, қауіптілік классы 3
9 Сурақ: «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта жэне
су ресурстары басқармасы» ММ өкілі Сиюнич Толкын Насыровна
- жобаланатын немесе осы объектіде жерасты сулардың бақылануы жүргізіле ме?
Жауап: Техникалық директор - Плюйко Владимир Николаевич
Біздің ұйыммен жэне ССҒТО «Иртыш-Стандарт» ЖШС ұйымымен өзара жасасқан
келісім шарт бойынша маусым сайын су ресурстарының, топырақтың жэне ауа
ортаның мониторингі жүргізіледі. Дайындалған есеп мауысым сайьш
департаментке тапсырылады.
10 Сурақ: Павлодар қаласы «Кәсіпкерлік жэне ауылшаруашылық бөлімі» ММ
Жашибеков Темир Хафидович
Жобаланатын объектіде сумен жабдықталу қалай жүзеге асырылады?
Жауап: ССҒТО «Иртыш-Стандарт» ЖШС экология жэне ецбек шарттарын
аттестациялау бөлімінің бас маманы Семкина Татьяна Александровна
400 мм диаметрімен магистральді суқұбырмен жүзеге асырылады
10 Сурақ: «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаган орта
жэне су ресурстары басқармасы» ММ өкілі Сиюнич Толкын Насыровна
- Сатылатын шикізат қай жерден жеткізіледі?
Жауап: Техникалық директор - Плюйко Владимир Николаевич
-негізінен Ресейден.

Төраға Пирожникова Н.Н.: (талцылау аяцталганнан кейін) Қатысқандарына рахмет!
Қоғамдық тыңдаулар өткізілді деп есептелсін. Қоғамдық тыңдалуар нәтижелері
қорытындылары Қоғамдьщ тыңдалуар Хаттамасымен ресімделсін, берілген ескертпелер
мен ұсыныстар ескерілсін. Сонымен қатар қоғамдық тыңдалуар хаттамасы, тыңдаулар
өткізгеннен бір күннен кейін қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелерге сәйкес интернет ресурса жарияланады.
Құрметті қоғам, өзіңіздің ұсынвстарын жэне ескертпелерін мазмұны бойынша беруге
құқығыңыз бар.
Қоғамдық тыңдалуар хаттамасы 7 күнтізбелік күнде ресімделеді.
Талықлау нэтижесі бойыннша негізгі қорытындылар:
Талықлау нәтижелері бойынша берілген ұсыныстар мен ескертпелерді ескеріп жұмыс
жобасына дайындалған ҚОӘБ жобаны қабылдау, қоршаған ортаны қорғау саласында
уэкілетті органған келісу үшін жобаны ұсыну.
(іргелі аііырмашылъщтарды есепке алу және олар қалай ескеріледі болады талап
ұсыныстар мен ескертулер болуы (болмауы), болуы (болмауы) және цалай цогамдыц
пікірді есепке жөніндегі жұмьіс одан эрі ұйымдастырылатын)
Қоғамдық тыңдаулар төрағасы: Пирожникова Надежда Николаевна У/
Қоғамдық тыңдаулар хатшысы: Бимакова Мария Тимуровна

/

