
протокол
громадських сJIухань з обговорення проекту мiстобулiвноi доlсументацii -

<,Щета"пьний план частини територii MicTa Северодонецька
врайонi вул. Горького, 18Г>

2|.04.202t м. Севсродонецьк

Мiсце проведення : Лугшrська обл., м. Северодонецьк, бульвар Щружби Наролiв, 32, булiвля
Северолонецькоi MicbKoi ВЦА.
Час проведення: 14-00 год.
Органiзатор громадського обговорення: Северодонецька MicbKa вiйськово-цивiльна
адмiнiстраuiя Северодонецького рйону Луганськоi областi

Присутнi:
Заступник керiвника Северодонецькоi MicbKoi ВЦА Кузьмiнов О.Ю., фахiвчi
Северодонецькоi MicbKoi ВЦА, мешканцi MicTa, у кiлькост| - L7 осiб, iз них надiленi правом
голосу - 17 осiб.
Порядок денний:
1. Про обрапня лiчильноi KoMicii, секретаря.
2. Затверлження порядку денЕого та реглtll\{енту громадських сJIухань.
3. Розгляд проекту детального плану.
Вiдкривае громадськi слухання головуючий - Кузьмiнов О.Ю. - заступник керiвника
Северодонецькоi MicbKoT ВЦА.

Слухали: Кузьмiнов О.Ю.
Вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро регулювЕIння мiстобулiвноi дiяльностi>>, на пiдставi

розпорядження керiвника Северодонецькоi MicbKoi ВЩА був розроблений дета;rьний план
частини територii MicTa Северодонецька в районi вул. Горького, 18Г. ,Щетальний план був

розроблений з метою уточнення положень генплану MicTa, визначення можJIивостi змiни
цiльового призначення земельноi дiляrrки.

Графiчнi матерiали детального плану та пояснювtlльна записка були розмiщенi на сайтi
Северодонецькоi мiськоi ВЦА з 10.03.2021 по 08.04.2021, графiчrri матерiали були
розмiщенi в холi булiвлi Северодонецькоi Micbkoi ВцА, з детальним плtlном можна було
ознайомитись в вiддiлi мiстобудування та архiтектури управлiння землеустрою,
мiстобудуваннJI та архiтектури.

На пiдставi <Порядку проведення цромадських слухаJIь щод9 врахуваЕня громадських
iHTepeciB пiд час розробленшI проектiв мiстобулiвноi документацii на мiсцевому piBHi>,

розпорядженням керiвника СеверодонецькоТ MicbKoi ВЩА були призначенi громадськi
сJtухання проекту детzlJIьного плЕlну частини територii MicTa Северодонецька в районi
вул. Горького, 18Г.

У громадських слуханнях приймають rIасть: мешканцi MicTa, представник проектноi
органiзацii, фахiвцi Северодонецькоi MicbKoi ВЦА.
На громадських сJtр(tlннях заресстровано 17 учасникiв.

Кузьмiнов О.Ю.: Згiдно з Положенням про громадськi слухання, Ti 1^rасники слухань, якi
не зарееструвtlлися, не мЕlють шрава голосу. Також не допускаеться розгляд та прийняття
рiшень з питань, не внесених до порядку денного i про якi не були повiдомленi rIасники
слухань.

З першого питання:
Слухали: Кузьмiнов О.Ю. .Щля пiдрахунку голосiв наlrл необхiдно обрати лiчи.lьну комiсiю.
Пропоную обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi двох осiб, а calvle: завiдувача сектором
вiддiлу мiстобудування та архiтектури CopoKiHy Таiсiю МиколаiЪну та спецiалiста вiддiлу
мiстобулувtlння та архiтектури Тетерятник Taicy IBaHiBHy.
(Iнших пропозицiй не надходило)



Голосували:
кЗо - 15

кПроти> - 0
<Утрималисъ>> - 2
Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю у складi CopoKiHoi Т.М та Тетерятник T.I.
Слухали: Кузьмiнов О.Ю. ,Щля ведення протоколу громадських слухаЕь нам необхiдно
обрати секретаря. Пропоную обрати секретарем слухань старшого iнспектора вiддiлу
мiстобудувЕtння та архiтектури Iщенко Натапiю Якiвну.
(Iнших пропозицiй не надходило)
Голосували:
кЗа> - 16
кПроти> - 0
кУрримались> - 1

Вирiшили: обрати секретарем Iщенко Н.Я.

З лругого питання:
Слухали: Кузьмiнов О.Ю. Запропонував присутнiм затвердити порядок денний, а саrrле:

l. Розгляд проекту к,Щета.пьний план частини територiТ MicTa Северодонецька в pйoHi
вул. Горького, 18 Г> та прийняття резолюцii.
(Iнших пропозицiй не надходило).
Голосували:
кЗо - 17
кПроти> - 0
<Утримались> - 0
Вирiшили: запропонований порядок денний затвердити.

Слухали: Кузьмiнов О.Ю. Запропонував присутнiм затвердити реглtlп,lент зборiв
тривалiстю не бiлъше 1 години, доповiдь - до 5-10 хв., виступи, зtшитання та пропозицii -
до 3 хв.
(Iнших пропозицiй не надходило).
Голосували:
кЗо-- 17
кПроти> - 0
кУтримались> - 0
Вирiшили: затвердити реглаIuент: доповiдь - до 5-10 хв., виступи, запитЕlння та пропозицiТ

- до 3 хв., тривz}лiсть зборiв не бiльше 1 години.

З третього питання:
Слухали: архiтеrсгор про€кту Медяник I.Ю. Ознйомила присугнiх з проектом
к,Щетальний план частини територii MicTa Северодонецька в районi вул.Горького, 18 Г>.
Проект розроблений ФОП Мороз О.Л., м. Рубiжне дJuI визначення можJIивостi змiни
цiльового призЕаченшI земельноi дiлянки. Завданням детапьного плttну е розробка
планув€rпьного рiшення, щодо рацiонального використtlння частини територii м.
Северодонецьк. Пропозицii ДПТ базуються на планральних рiшеннях, закJIадених у
Генера.гlьному планi MicTa Северодонецьк. Проектнi рiшення детального плану не
передбачають змiну iснуючоi планувt}льно-просторовоТ органiзачii. В межах територii
дет€Iльного плану розташованi iснуючi булiвлi житлового та громадського призначення. На
земельнiй дiлянцi за адресою: м. Северодонецьк, вул. Горького, 18Г розмiщений магазин з
пiдсобними примiщенIuIми. Щiльове призначення земельноi дiлянки на даний час - (для
булiвничтва та обслуговуваIIЕя булiвель торгiвлi пiд нежитловi булiвлi та споруди).
Земельна дiлянка використовуеться Схiдною конференцiею Щеркви адвентистiв сьомого дня
в YKpaiHi на ocHoBi договору орендi землi. Власник об'екту EepyxoмocTi мае'на:rлiр змiнити
цiльове призначення земельноi дiлянки на - <для булiвництва та ббслуговувtlншя булiвель
громадських та релiгiйних органiзацiй>> та провести реконструкцiю магазину промислових
ToBapiB з пiдсобними примiщеннями пiд Духовний центр Щеркви адвентистiв сьомого дня -



заклад релiгiйного нulпрямку. Прилегла територiя забезпечена iнженерними мережами:
електро-, тепло-, водопостачання та каналiзацii. Iнженерне забезпечення територii
проектуваЕня передбачаеться вiд iснуючих iнженерних мереж. Для доступу до територii,
розгJuIнугоi у летальному планi, використовусться iснуюча вулично-дорожня мережа.
Iщенко Н.Я. Чи BpaxoBaHi в проектi пропозицii щодо функцiонального призначення
булiвель в районi перехрестя вул. .Щонецька - вул. Горького?
Медяник I.Ю. Пропозицii BpaxoBaHi, з врахувацЕям iснуючоi забудови призначення
булiвель визначено як адмiнiстративнi будiвлi.

Iнших зауважень та пропозицiй вiд присугнiх не надходило.

Слухали: Кузьмiнов О.Ю. В зв'язку з
пiдтримати проект к.Щетальний план
вул. Горького, 18 Г>.
(Iнших пропозицiй не надходило).
Голосували:
кЗо - 17
кПроти> - 0
кУтримались> - 0
Вирiшилп: Пiдтримати проект к,Щетальний

районi вул. Горького, 18 Г>.

вiдсутнiстю зауважень та пропозицiй запропонlъав
частини територii MicTa Северодонецька в районi

план частини територii MicTa Северодонецька в

Голова громадських слухань

Секретар громадських слухань

О.Ю.Кузьмiнов

Н.Я.Iщенко
c.,l_


