
I]ротокол
громадськID( сл}жань з обговоренЕя пpocкfy мiстобулiвноi документацii -

<Щетальlптй IIJIaH частини TepиTopii MicTa СсверодонеIФка
в райснi вул. Енергетикiв, 7>l

п.ю.2в2l лt, Ссверолонецък

Мiсце проведенЕя : Луганська обя., м. Ссверодонеrрк, бу;ьвар ffруясби Наролiв, 32, булiвrrя
Северодонецько? мiськоi ВЦА"
Час проведен}ut: 14-00 год.
Органiзатор громадýького обговореrшя: СеверодонеIФка MicbKa вiйськово-цквiдьна
адмiнiстацiя СсвсродонеIького району Луганськоi областi

Приеугвi:
Заступник керiвнlш<а Севсролоне,цькоi MicbKoi ВЦА Кузьмiнов О.Ю., фахiвцi Северодонеrькоi
MicbKoT ВЦА, мешлсанцi MicTa, у Ki-TbKocTi - 21 особи, iз них надiленi правом голосу- немас.
Шор"до* денний:
1. Про обрання лiчкпьноi Koйcil, секретаря.
2. Затвердження порядку дешIого та I}егламенту громадських слухань.
З. Розгляд проfiсry деталъного плаЕу.
Вiдкривае громадськi с.rIJrхання головуючlй - Кузьмiнов О.Ю. - заст}.пник керiвника
Ссвсродонецъкоi MicbKoi ВЦА.

Слухали: KpbMiHoB О.Ю.
Вiдповiдно до Закону Украirш <<Про регулювакня плiстобулiвноi дiяльностi>l, на

пiдстазi розпOряджеr*rя керЬника СсвсродонеlФкоi MicbKoi ВЩА був розроблений детаrьний
план частини територii йста Ссвсродонецька в районi вул. Енергетlжiв, 7. ,Щета.пьнлй план
бр розроблетшй з мgтою уго.{неншI шоло}кень генплану MicTa" вr4значеншI мож.гrивостi змiлги
цiльового шризначення земельноi дiляr*<и.

Графi.шi матерiали детаJьного rла}ry та поясЕюваJьЕа записка були розмiщенi на сайтi
Ссвсродонецькоi MicbKoi BL{A з 20.09.2021, графiчнi MaTepia;пr бутпl розмшцеЕi в холi булiвлi
Северодонецькоi йськоI ВЦ& з детаJьним плil{ом можна було ознайомIттись в вiддiлi
мiстобулрання та архiтекryри управлirтня землеустрою, мiстобудуваЕЕя та архiтелсryри.

На пiдставi кПорядку пIюведоннJI гроhfадських слухань щодо Bpaxyвaн}ul гIюмадських
iHTepeciB гriд час розроблеrrня проелrгiв йстобулЬноi док}ментшriI на мiсцевому piBHi>>,

розпорядженням KepiBKrжa Севсродонеlькоi MicbKoi ВЦА буш Еризначенi громадоькi
слухаш{я цроокгу детального плану частиЕи терlrюрil MicTa СевсродонеIъка в районi
вул. Енергетикiв,7.

У громадсъкr,оr cJIF{rlHHl{x приймають )лlacTb: мешканцi MicTa" представник проектноi
органiзаuii, фахiвф Северодонетькоi мiсъкоi BlЦ.
На громадськIlD( сл}хаш{л( заре€стровано 2l Jiт{аýЕик.

Кузьмiнов О.Ю.: Згiдно з Подожеr*rям про грOмадськi слухаr*rя, Ti учасники cJýrxaнb, якi нs
зарссстрр€lJIися, не м{lють права голосу. Також не доrrускаеться розгляд та шриfu{яття рiшенъ
З питаЕь, не BHeceI{Ilж до Еорядку деЕýого i про лсi не буrпr повiдомленi уrасники Gлухань.

З першого питання:
Слухали: Кузьмiнов О.Ю. ýля пiдрахунку голосiв нам необхiдно обрати лiчилъну комiсiю.
Пропоную обратта лiчитьну койсiю в кiлькостi двох осiб, а саме: завiдувача сектором вiддirry
мiстобудуваЕня та CopoKiHy Таiсiю МиколаiЪну та головного спецiалiста вiддiпу
мiстобулlъаннJ{ та архiтекг5ри Колесник Олену АнатолiiЪну.
(Iнших пропозиrriй не надходило)
Голосували:
<За> - 19
<Проти> - 0



кУтрималисьrr - 2
Вирiшили: обраш лiчи-rьну койсiю у сюrадi CopoKiнoi Т.М та Колесrпшс О.А.
Слухали: KpbMiHoB О.Ю. .Щля ведення цротоколу грOмадськю( cJr5т{aнb нам необхiдно
обрати сеRтетtlря. Пропоную обрати секретарем слух{tЕь завiд5rвача сектором вiддiлу
мiстобулуваннrl та архiтеrrryри KocapiBy Юлiю Павлiвну
(Iнших пропозrщiй не надходило)
Голосували:
кЗа> - 20
кГIроти> - 0
кУтрима.lплсь> - 1

Вирiшилн; обрати секретарем KocapiBy Юлirо Павлiвну

З другого питання:
Сл5rхали: Кузьмiнов о.Ю. Запропок5rвав присугнiм затвердитЕ порядок дентптй, а саме:
l. Розгляд проекту кýетаьштй ппан частини територii MicTa СсвсродонеIФка в районi
вул. Енергетrжiв,?r> та прiйrятгя резолючi[.
(Irпrrих пропозrшriй не надходило}.
Голосувалн:
<Зa> - 21
<Проти> - 0
кУтримались> - 0
Внрiшили: запрOrrонований порядок денrrrй затвердити.

Слухали; Кузьмiнов О.Ю. Запропоцчвав присутнiм затвердити регламеЕт зборiв,трива_шiстю
не бfuьше 1 години, доповiдь - до 5-10 хв., виступи, запитzlншI та пропозицii - до З хв.
(Irшших пропозицiй не надхолило).
Голосували:
кЗа> - 21
кПроти> - 0
кУтримаrrись>> - 0
Вирiшили: затвердити регламент: доповiль - до 5-10 хв., висчдIи, запитання та гrропозлшtii *
до 3 хв., трлвалiсть зборiв не бfuьше 1 годиrпл.

З третього пптання:
Слухали: в.о. головного apxiTeкrypa MicTa Ссверолонецька АЕдрй €горов Ознайолшлв
присутнiх з пр€ктом <<{етальшй плая частини терлrгорii йста СсвсродонеIФка в районi
вул. Енергетlасiв, 7>>.

Детатьш,rй плаý частинц територii MicTa Ссверодонецька Лугаксъкоi областi, в районi
вул. Енергетикiв, 7 розробленrй на замовлення Севсродонецькоi MicbKoi вйськово-цивiльноi
адмiнiстраrrii СсвсродонеIщкого району Лугансъкоi областi згiдно Розпоряджеr*rя керiвтппса
Северолонеrъкоi MicbKoi вiйськово-lцавiдъноi адмiнiстршtii вiд 2З березня 2021 Ng 171/

В rrроекгi BpaxoBaHi ocHoBHi рiшення г9нплану м" СсвсродонецькаЛуганськоi обпастi,
розробленого iнстиryтом кУкрмiсьбудпроект)), м. XapKiB, 1994 р.

Основна мета,Щета.ьного плану територiТ даног0 об'екга мiстобулуваннr{:
rутоtlненЕя гlланра-iьноi органiзачii i функцiонаьного призначення територii,

гrараметрiв iснуючоi забулови;
.узгоджеЕня приватrrlrх, громадських та державню( iHTepeciB при використаннi

територiТ;
. обцруrrryвання потреб змiни цi.rьового призначенЕя земеrьноi дiлжпсеI
Териmрй, лса гriдлшае детаJIьшому ýла}цванню загаJтьною fiлощею 1,865 га в межах

вулиць Енергетш<iв, Партизанськ& Юностi та внугрiшнъс квартаJъного гrроiзлу. На даний
час забудова територii сформована.

Щiьове цризЕачецшI земеrrьноi дiJlstнки, опрil{ьовi}ýи}i в детальЕому гrланi територii
на даний час - 0З.10 ýля будiвхпшдтва та обсяlтовування булiве.lь pl.T*coBoi iнфраструкгури пiд



магжин будiвельншr MaTcpiarriB та роздрiбноi торгiвлi, зборку i продаж корrrусrюi меблi
внаслiдок реконструкцii будiвлi If,eHTpy дитячоi творчостi

Земе;ьна дi.пл*са IшощеI0 0.3165 га на даний час використовуеться Репiгiйною
органiзачiсю <dJepKBa Христа Спасителя християн вiри еванге.rьськоi м. СсверолоЕецька} на
ocHoBi ýоговору орендi землi iз ОреtlлолавцеIи - Ссверодонецькою мiською радою.

територiя проекцlваIrш{ з}Iаходиться у середовищi, сформоваrrому багатоповерховою
житловою забуловою - двох- п'яти- та дев'ягиповерховими булинкатпшл, iндивiдуitJIьними
гаражами та булiвлями громадського цризЕачення. Будинок центру дкrячоi творчоотi
знаходиться у незадовЬному cTaHi, потребус обстежеr*rя булЬеrьнюс коЕструкцiй для
rrодальших стадiй проектрашш. Ьшi капiтальнi будiвлi, розмiщенi на територii в основному
знаходяться в задовiльному cTaHi.

Прилегла територiя забезпечена irокенерниlшл мерсжами: едектро-, Tellпo-,
водопостачашilI та каналiзацii. Територiя ttроектування знаходиться за, межами охоронних
зOн.

На дiляtщi перелбачасться реконструкriя об"скту - Центру дитячоi творчостi пiд
комплекс зблоковаrпоЕ будiвеь, у яrсгк буле здiйс*rювати свою дiяльнiсть Релiгiйна
органiзаuiя кЩерква Христа Скасrтге.гrя христиrIн вiри свангеrьськоi м. Ссверодонеrъка)i.

На кода.lъших стадiлс проеrryвання прш реконструкцii будiвлi Центру дитячоi
творчостi плануеться розмiститлr комплекс зблоковаrшоr будiвель, до скJiаду яких будуть
входити:

о Недьна школа релiгiйноi органiзаlдii кщерква Христа Спасrа-геля християн вiри
€вангgльськоI м. СеверодонеIФка};

о Бiблiотека аулiо MaTepimliB та книl-;
. Адйнiстрапвна булЬля {кабiнети, актовий зал;
. БудiвJIя спортЕвного призначення (тренахtерний зitл, роздяг&льнi та iH.)
. Будинок творчостi {сцена, хоровъ ма-lпшi зал та iH.);
l Irпшi прийщет*lя рлiгiйrrоi органiзацii.
При реконструкчii iснуючоi булiвлi булуть BpaxoBaHi потреби населеЕня та дйльнiсть

релiгifтноi органiзацii.
Проектом ПДП проаналiзована вуJIIF*{о-дорожrrя мережа. Покрrтгтя rроМжоi

частини асфатrьтобетонне. Проелсгом не передбача€ться улашт}ъання HOBID( гrроТздiв та
пiшохiдних переходiв, Bci вопи зберiгzlються в iснуючих мiсцях розтаIпування. Транспортний
зв'язок населsння здiйсr*оеться лiнiями py;(y транспорту, гrередбачеrшrми згiдно рiшень
генерaLльного Iшану.

В проектi розроблешй роздiл Охорона навколншЕього прЕродЕого середовнща!
який с стратегiчною-екологi*rою оцirшtою. Негатr.вЕого вIIJIиву на ловкiJIJIя нсма€..

Слухали: Кузьмiнов О.Ю. В зв'язку з вiдоутвiстю заувiDкень та пропозrшiй запропоЕрав
пiдтримати проект <,Щета.lы*й цдан частини територiТ MicTa СсверодонеIрка в районi
вул. Енергетикiв,7>l.
(lнших пропозшtiй не надходило).
Голосували:
кЗр * 21
<Проти> * 0
кУтримаrись>r * 0
Вирiшили: Пiдтримати прOскт

районi вул, Енергетlшсiв,7>l.

Голова громадеькЕх с-пухань

<<ýетальний план частин}l територii п.liста Севсролонецька в

О.Ю. KpbMiHoB

Ю.П. KocapiBaСекрегар rромадеъких сJIJдань


