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громадських слухань

щодо врахувань громадських iнTepeciB пц час розроблення мiстобулiвноi документацii:

<<flетального плану частини громадськоi зони та зони озеленення в районi вуличi

КиiЪська смт Слобожанське територii Слобожанськоi селищноi територiальноТ

громади)).

24 вересня 2020 р.

Початок громадських слухань: 15-00 год.

МIСЦЕ ПРОВЕДЕНFUI:
.Щнiпропетровська область, Щнiпровський район, смт Слобожанське, вул. Теплична, 2З, КЗ

<I_{eHTp культури та дозвiлля <Слобожанський> СлобожанськоТ селищноТ ради, актова зала.

ПРИСУТНI:

Праuiвники виконавчого KoMiTeTy СлобожанськоТ селищноТ ради, депутати
СлобожанськоТ селищноТ ради та мешканцi смт Слобожанське. Учасники громадських слухань
у кiлькостi 23 особи згiдно iз журналом реестрацiТ 1часникiв, що е невiд'емним додатком до
цього протоколу.
ГОлОвУючий - начfuтьник вiддiлу з питань булiвництва, мiстобулування, архiтектури та
МiСтобУлiвного кадастру Плющiй Н.С., на пiдставi Порядку проведення громадських слухань,
затвердженого Постановою кМУ вiд 25.05.201l N9555 та рiшення СлобожанськоТ селишноТ
ради вiд l8 червня 2020 року J\гч 2665-47Л/IL

СЛУХАЛИ:

ГОловуючого, який повiдомив, tцо вiдповiдно до Порядку проведення громадських
СЛУХаНЬ, ЗаТВерДженого Постановою КМУ вiд 25.05.20l l Jф555 необхiдно обрати секретаря
громадських слухань Для ведення протоколу. Запропонував обрати заступника начальника
ВiДДiлУ З питань будiвництва, мiстобулування, архiтектури та мiстобулiвного кадастру
.Щерев'янко В.М.

Голосування:

<за> 2З чол., (проти) - чол., (утрим€Lпись)) чол.

ВИРIШИЛИ:

ОбРати Секретаря громадських слухань для ведення протоколу заступника начальника
вiддiлу з питань будiвництва, мiстобулування, архiтектури та мiстобулiвного кадастру
,Щерев'янко В.М.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

l. Доповiдь головуючого Плющiй Н.с. щодо розробки мiстобулiвнот докрrентацiт
к.щетального плану частини громадськот зони та зони озеленення в районi вулицi Китвська смт
СЛОбожансЬке територiТ СлобожанськоТ селищноТ територiа.гlьноТ громади>.

2. Презентачiя <,щетального плану частини громадськот зони та зони озеленення в районi
вулицi КиiЪська смт Слобожанське територiТ СлобожанськоТ селищноТ територiальноТ громади>
головним apxiTeKTopoM ГАП ТОВ кМ.А.С. Групп>> Рябоконь B.I.



З, Виступ керiвника спортивного комплексу <Максимус>

4. Обговорення з учасниками громадських сл)хань
пропозиuii).

Бурлужа IO.A.

даного проекту (зауваження,

Голосування:

<<за>> 23 чол., (проти) - чол., (утримаJIись)

ВИРIШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

РЕГЛАМЕНТ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ :

1. Доповiдь головуючого Плющiй Н.С. - 5 хв.

2. ,Щоповiль розробника детitльного плану - l5 хв.

З. Виступ керiвника СК <Максимус) Бурлужа Ю.А. - 5 хв.

4. Виступ учасникiв громадських слухань - З хв.

5. Обговорення пропозицiй-до 10 хв.

Голосування:

<<за>> 2З чол., (проти) - чол., (утримсL,Iись)

чол.

чол.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити регламент громадських сл}хань.

СЛУХАЛИ:

1. .Щоповiдь головуючого Плющiй Н.С. щодо розробки мiстобулiвноi документацiТ
к.Щетального плану частини громадськоi зони та зони озеленення в районi вулицi КиТвська смт
Слобожанське територii Слобожанськоi селищноi територiальноi громади>>, який повiдомив що
вiдповiдно до норм чинного законодавства замовником розробки мiстобулiвноТ документацiТ на
мiсцевому piBHi е виконавчий KoMiTeT СлобожанськоТ селищноТ ради.

На пiдставi рiшення СлобожанськоТ селищноi ради вiд 18 червня 2020 р }lb2665-47-VII був
розроблений проскт детЕtльного плану частини громадськоТ зони та зони озеленення в районi
вулицi КиiЪська смт Слобожанське територiТ СлобожанськоТ селищноТ територiальноi громади.

Згiдно ЗУ <Про регулювання мiстобулiвноТ дiяльностi> !етальний план територiТ
розробляеться з метою:

- Уточнення планувальноТ структури i функцiонilльного призначення територiТ,
просторовоi композицiТ, параметрiв забудови, ландшафтноТ органiзацiТ частини територiТ
селищноi ради;

- Формування принципiв планува.пьноi органiзачiТ забулови;
- Уточнення територiапьних pecypciB для Bcix видiв функцiонального використання

територii;
- Визначення Bcix плануваJIьних обмежень використання територiТ згiдно з державними

булiвельними нормами;
- Органiзаuii транспортного i пiшохiдного руху, розмiщення мiсць паркування

транспортних засобiв;
- Охорони та полiпшення навколишнього середовища, забезпечення екологiчноТ безпеки;



- Комплексного благоустрою та озеленення.
Головною метою проекту с розмiщення та благоустрiй на територiТ СлобожанськоТ

селищноТ територiа.гlьноi громади парковоТ зони в районi штуrних водойм та розвиток iснуючоТ
громадськоТ зони.

При розробленi проекту детального плану було враховано - Генера_пьний план селища
Слобожанське, план зонування територiТ, просктна документацiя, а також данi .Щержавного
земельного кадастру.

Вiдповiдно до генерального плану селища прiоритетним завданням с створення
озелененого передмiстя, з пiдвищеним piBHeM культурного та спортивного забезпечення.

Територiя, що розглядаеться е землями комунtlльноТ власностi СлобожанськоТ громади,
генеральним планом перелбачена для створеня парку та розвитку громадськоТ зони. Проскт
детtlльного плану уточнюе данi рiшення без змiни функцiона_гrьного призначення,
передбаченого ГенераJIьним планом.

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи uПро ouiHKy впливу на довкiлля) та ЗУ <Про стратегiчну
екологiчну оцiнку> проект детального плану територiТ е документом державного планування та
передбачае складання звiту про СЕО можливоТ реакцiТ навколишнього природного середовиIца.

Визначено обсяги розробки СЕО (отримано вiдповiднi заяви на обсяги розробки СЕО вiд
.Щепартаменту Охорони здоров'я та .Щепартаменту екологiТ та природних pecypciB

,Щнiпропетровськоi ОДА), проведено збiр та ана-гliз отриманоi iнформачii, щодо скJIадових
довкiлля та ключових показникiв, якi його характеризують.

2. Головного apxiTeKTopa Рябоконь B.I. яка презентувала проект кЩетального плану частини
гром4дськоI зони та зони озеленення в районi вулицi КиiЪська смт Слобожанське територiТ
Слобожанськоi селищноi територiальноi громади>.

Територiя що проектуеться, охоплюе зелену зону зi шту{ними водоймами та громадську
зону в районi вул. КиiЪська загальною площею 18,84 га. Громадська зона включас в себе
дитячий майданчик, зону вiдпочинку для мешканцiв котеджного мiстечка кЗолотi ключi> та
спортивний комплекс <Максимус> iз тенiсною школою та басейном. Наголосила на тому, що
проскт детального планування розроблено на розрахунковий TepMiH 7 poKiB (до 2027 року), з

урахуванням основних планувшIьних рiшень, затверджених, згiдно Генера_пьного плану.

3. Керiвника спортивного комплексу <Максимус) Бурлужа Ю.А. повiдомила, що фiзична
культура i спорт с скJIадовими частинами виховного процесу лiтей, молодi i повноцiнного життя
дорослого населення. Основною метою СК <Максимус) е створення умов для залучення
широких верств населення до систематичних занять фiзичною культурою та забезпечення
розвитку дитячо-юнацькоТ школи олiмпiйського резерву з TeHicy. Завдяки розвитку
спортивного комплексу з'явиться можливiсть створення нових робочих мiсць.

Бурлужа Ю.А. наголосил&, що СК кМаксимус> спiвпраuюс з дсоцiацiсю <Золотi ключi>
з благоустрою прилеглоТ територiТ та рiзних поточних питань.

ПИТАНFUI:

4.1 Соколова А.В. запита,,Iа чи будрь пiд'iЪднi шляхи до СК <Максимус) перетинатись з
дорогами котеджного мiстечка кЗолотi ключi>?
Рябоконь B.I. повiдомила, що при розробчi детitльного плану проектом перелбачено
ДоДаткоВих два пiд'iЪди до СК <Максимус>> та озер. Перший пiд'Тзд зi сторони.Щонецького шосе
ВЗДОВЖ оЗер та другиЙ з вулицi Коралова, що вже перелбачено, iснуючою мiстобулiвною
документацiею вищого рiвня.

4.2 Соколова Д.В. запитаJIа яка передбачена ширина алеI до озер?
РябОконь B.I. повiдомила, що проектом детального плану передбачена алея шириною 8 MeTpiB.
4.3 Соколова А.В. запитала якi плани передбаченi проектом на iснуючу парковку бiля дитячого
майданчика?
РябОКОнь B.I. повiдомила, що дана територiя проектом буде визначена як громадська зона.



4.4 Капустян I.M. який проживае по вул. КиТвська, 28 наполягае зберегти зеленi насадження
навпроти його булинку. З лiвого боку лiлянки на якiй висадженi дерева вiдстань вiд узбiччя
дороги по вул. КиIвська до останнього дерева складае 45 м та ширина дiлянки 25 м.
Рябоконь B.I. повiдомила, про врахування зазначеноi пропозицiТ в проектi детшlьного плану
територiТ.

СЛУХАЛИ:

Головуючий Плющiй Н.С. рекомендував погодити проскт <,Щетального плану частини
громадськоi зони та зони озеленення в районi вулицi КиТвська смт Слобожанське територii
СлобожанськоТ селищноi територiальноi громали) з врахуванням Bcix отриманих зауважень i
пропозицiй.

Голосування:

<<за>> 2З чол., (проти)) - чол., (утримались) - чол.

ВИРIШИЛИ:
За результатами обговорення погодити даний проскт за умови врахування Bcix отриманих

зауважень i пропозицiй та направити для подЕtльшого затвердження до селищноТ рали
вiдповiдно до норм чинного законодавства.

Головуючий

l.'



журнАл (вцомIстъ)
ре€страцiТ учасникiв громадських слухань щодо врахування громадських iHTepeciB

ПiД чаС розроблення мiстобулiвноТ документацiТ: <<Щетального плашу частини
громадськоi зони та зони озеленення в районi вулицi Киiвська смт Слобожанське

ТеРитОрii Слобожанськоi сел и щноi територiал ь ноi громади>>

Мiсце проведення: вул. Теплична, 23 смт Слобожанське

КЗ <I]eHTp культури та дозвiлля <Слобожанський> СлобожанськоТ селищнбj радц
24 вересня 2020 р. смт Слобожанське

J$

Прiзвище, iм'яо
по батьковi (дл" фiзичних осiб) або прiзвище,

iм'я,
по батьковi прелставника i найменування (лля

юридичних осiб)

Алреса ресстраuiТ
або фактична адреса

проживання (лля

фiзичних осiб) або
адреса

мiсцезнаходження
(лля юриличних

осiб)
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Плюшiй Н.С.


