
протокол \

громадських слухань з обговорення про€кту мiстобулiвноТ документацii -
<Генеральний план села Восводiвка Ссвсродонецького району
ЛуганськоТ областi> та звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку

02.|2.2021 м. Севсродонецьк

N4iсце проведення : Лугансьтtа обл., rT. СсвсlэодоlIеItьli. б1,.rьвар lрчжбlr Наролiв. 32, булiвля
СсвсродоttецькоТ ir,ticbKoT ВЦА.
Час проведення: 14-00 год,
Органiзатор гроN,Iадського обговорення: Северодонецька пliська вiйськово-цивiльна
алмiлтiстраuiя Севсродонецького райоrrу ЛуганськоТ областi

ПprlcyTIli:
Зас,гупнlлк KepiBHrtKa Ссвсродонеl{ькоТ пticbKoT BL(A Кl,зьпriгrов О.Ю., фахiвui
Ссвсродонецькоi пticbKoT ВЦА, rtешкаrtцi шlicTa у кiлы<остi - 15 осiб. iз них надiленi правом
голосу - 15 осiб.
Порядоlt дегlгllлl:t:
1. Про обрання лiчильноi KoMriciT. секретаря.
2. Затвер.лrrtеIIня порядк}, денного та регJаN{ент\, гроNIадсьIiI]х cJ},xaнb.
j. Розгляд про€Iiт}I детального пJанy.
l}iдкрltвас гро}Iадсьtti c.llyx:tllllrI го_lов\,Iочlrti - Кчзыtiltов О.Ю. - застvпttиtt керiвника
СсвсродоtлецькоТ п.лiськоi ВЦА.

Слухалrl : Itузьпtillов 0.IO.
Вiдповiдrlо до Закон1, YrtpaTHrr <<Про регчлIовання пriстобулiвноi дiяльностi>, на пiдставi

розпорядження KepiBHrlKa СсвсродонецькоТ rIicbKoT BIJA був розробленlлй <<Генеральний
план села Восводiвка Ссвсllодонецького pal:toHy, JIl,гаttськоТ областi>> та звiт про стратегiчну
екологiчну оцiнку генплану. Генеральнtrti план був розроблений з N,leTolo ви:]ItаLtсI{i{я

tt.:,titllvBmtbHOT оргаrliзачiТ r"a t]эr,HKtlitltl;i_ilbL{oг0 при:]наLIеI,Il{rl l,ери гtlрiТ ceJla Восводiвка,

пrс;кi ce_ra.

, Графiчнi l,taTepitt-п1.1 генп,-IаL{y та поясlлIовальна запI]ска бу,л1,1 розшIiщенi на сайтi
Ссвсродот:ецькоТ п,riськоТ BL{A з 15,11,2021. графiчrri лtатерiа..Iи в паперовоN{\, виглядi були
розптiruеlti в холi бl,лiвлi Сlсверолонецькоi пticbKoT ВЦА, з генерilльни\I планопt ltoтtHa було
озtlаГlопrитись в вiддiлi мiс,r,обулуванtIя та архiтектl,ри управлiння зеNIлеустроIо,
лriстобулування та арх iтектури.

У гролrадських слуханнriх прийrtають \/LtacTb: шtешttанцi r,ticTa. представник проектноi
органiзацiТ 'ГОВ (ЛЕКС]'АТУС ГРУП> (в реrItип.ti вiдео-ttогrференчiТ), фахiвчi
СсвсродонецькоТ ьtiськоТ BLIA.
I{a гропtадських слуханнях заресстроI]ано 1 5 учаснI,tкiв.

Itузьuiнtlв 0.IO.: Згiдно з Поло;ttенняN,{ про гроN{адськi слухання. Ti у.Iасники слухань, якi
не заресструI]aLпl{ся. не N,{ilють права I-oJlOc\1. TaKo;tt не доп}Iскасться розглr{д та прийняття
рiшеrrь з питань. не внесених до порядк}, дсIt}{ого i про яlti не бl,лrt повiдоrtленi учасниttи
сЛ\]ханЬ.

З першого lIIlTallIIrI:
С"чl,халtt: ItузьпIiнов 0.IO. fiля пiлрах}/нку голосiв налt необхiдно обрати лiчильнl,коп,tiсilо.
Пропсlttl,ю обратtl -пi.tllльн},коrtiсiю в Ki_цbttclcTi двсlх осiб. а carte: завiд}-ваLIа ceкTopoxI
вiддi"цу ш,riстобу-rувilння Tlt архi-гекгу,рrr CoptlrtiHv TaiciKl Мllко"цаiвttу га сttецiалiста вiллiлу
Тетерятн1.1к Taicy I ван iвгrу.
(Iнших пропозицiй не надходилrо)
Голос\,валIr:
кЗа> - 1З



кПроти> - 0
кУтриr,lались> - ?

ВrtрiшIrлll: обрати лiчильн5, KoпIiciro v складi CopoKirroT Т.М та Тетерятнrrк T.I.

Слуха.пll: Itузьпrillов 0.IO. flля велення протоколу гроl{адськllх cJyxaнb Halt необхiдно
обрати секретаря. ПpoltoHy,ro обрати секретареN,I сл.yхань старшого iнспетtтора вiллiлу
ш,r i стоб5,л,чван ня та арх iTeKTypIl l rцеtтко Натал iro fI к i вн у,

(Iншлrх пропозицiй не надхолrrло)
Голосl,ва"пlr:
кЗа> - 14

кllроти> - 0
кУтрrIrлались> - 1

Вrlрiпlrtлlr: обрати ceкpeTapeNt Iщенrtо Н,Я.

З лрl,гсlго пIIтання:
С"пl,халIl: Itузьпliнов 0.IO. Запропонl/вав присутнiм затвердити порядок денний, а саме:

1. Розгляд про€кт,ч <<кГенеральнlrti плаIл села Восводiвка Ссвсродонецького раЙону
Лl,ганськоi областi> та звiтч про стратегiчну екологiчн1, оriiгtку генплаFIу.
(Iнших пропозlrцiй гtе ьtадходrrло).

Го"посувалlr:
кЗа> * 15

<Проти> - 0
,,Утриrtпttсь,, 0

В u р iшltлll : запропогtованrtй поря;llок деннrtii за,rвердIjти.

Слухалlt: Itузьпrirrов 0.IO. Запропонl,вав прrIсутнiм затвердити регла}{еI]т зборiв
трrtва,тiстю не бiльше 1 годинrt. доповiдь - до 5-10 хв., виступи, запитання та пропозицii -
До 3 хв.
(Iншrлх пропозиuiй не надходli;rо).
Голосl,валll:
кЗа> - 15

кПроти> * 0
кУтрliьtалIrсь> - 0

Вlrрiшl1lллl: затвердитI{ реглаNlеrtт: доповiдь - до 5-10 хв., вrlступи. запитання та пропозицii

- до 3 хв.. TprlBiLцicTb зборiв Tte бiльше 1 годиItl,т.

З третього пIIтаIIIlя:
Слухir.пrt: представник проектноТ органiзirшiТ ТОВ кЛЕКСТ'А ГУС ГРУП) apxiTeKTop
Карпенко Л.В. ознайол,tила пprrcyTllix з просttтоп,r кГенеральниti план села Воеводiвка
Ссвсродоl-tецького paIioгt1, Лl,гаttськоi об,цастi> r,а звiтоrt про стратегiчну еttологiчну оцiнку
ге[Iплану. Генеральttиli п_ltан вtlрiшr,с ocHoBrli проблеrIнi питаlIня po:]BtITK)1 села Восводiвка:
врахyвання дерх(авних, гроNIадськIIх i приватнrrх iнтересiв пiд .тас п"цануванFIя, забудови та
irrшого викорI]стання територi11; обrрунтуванFIя пrаiлбутнiх потреб i вlтзначення переваiкних
напрял.tiв використання територiri та зллiнlr N,Iеж населеltого пут{кту; визнаLIення N{еж

функцiонir_пьних зон, прiорrtтетtrих i лоп,чстиNIIIх вllдiв вI,rкористання та забl,дови територiй;
визначеIIIIя черговостi i прiоритетtlостi забl,довrt та iншого в1.Iкористання територiй;

форшлування п_паttува:tьноТ cTpyктypl{ забl,довIr нововк-пIоtIенllх TeprrTopili села; оцiнка
зага_цьного стан}. довкi_ц_цяt насе,ценого п}r}tкт)/, основних факторiв його форпtування,
визначеIIня лriстобудiвтttлх заходiв щодо l-tолiпшення еко-цогi.tного rа саtli,тарно-гiгiенiчного
стану; визнаLiеIiIIя територir"t. яtкi N{aloTb ittittегtергtо-булiвеrьнi, сатriтарно-гiгiсttiчнi,
прrIродоохороннi та iншi обп,tеittення Тх вIlкорrIстання,
Стариri генерапьниri план <<Проек-г планLIровli1.I I,I застройки селi] Воеводовкаll був

розроблегrltй l'occTpori УССР <<УкрIJI,IИпгра)iдансельстрой>> rt.KllTB у 1986 рочi. Попереднiйr
генеральIlrlй п,,tан не вiдповiдас iснrточil"t забl,довi насе,ценоfо пуttttт},, LIilстина територii
rtttlтловоТ забудовlr зIIаходrIться за \le)l(aNIII icHyto,tlrx rtelIt. N4eToTo 1эозроблення нового
генерального плану с оIIов.цення rriстобулiвноТ дотсуrtеttтацiТ, впорядкування



функцiональнiiх зон. ПроектоNI пропон),€ться вклюLlliти до територii села вiльнi територii
вiд забудовtI ), центральнit:i .lacTltT-ti села для розп,tiщеtтt-tя проекпlоТ rклtтловоi забулови.
Такохt пропонусться додати в пtехti се.ца Восводiвка територii на сходi та заходi пiд садове
булiвництво з N,{ожливiстто перевести Тх у xtrTT,uoBe. TaKoitt вiльнi вiд забулови територii на
пiвднi пропонует],ся вклIочllтli I] Meitti itля розl]и],к\/ рекреачiйноi зонtl. У проектних межах
територiя села Восводiвка скJаде jб2.5 га. Враховуtочrt запроектовану нову салибну
забl,ловl,розрахунl(ова LILIceлbHicTb насеrення прlлIiнята i 100 чоловilt.
Генпланоь1 враховаIIо те. щ() терtrторiя cejla Восводiвка clrlti;ttHa з тeprrTopiclo ir,ticTa

Ссвсродоtrецька! N{ac з l,ticTolt TpaiIcпopTtTi :зв'язкtt. загальнi об'сItти обслуговуваI{I{я та
труловi зв'язки.
Наявнiсть зручних транспорI}Illх:]в'язitiв з насеJени}{tt п),}l KTaN,lrI та безпосередня
близькiс,гь iз СсrlсродоIIецькоNI вLIзнаLI.1с iнвестlrцiйн1, Itрllваблltвiсть територii села для
бl,iJiвничтва iкLlтла. Суrtl,пнiсть позItтI4внllх факторiв створюс уNIови для успiшного
розвIlтк)l територiТ. покращення \ l\loB про)кивання насе-ценtIя.
OcHoBHi фl,нкцiональнi зонtt. якi склались tз ce-,ti Восводiвttа - це сельбищна. Сельбищна
зоIlа складасться з територit:t об'ектiв культурно-побr,тового признаLIе}IIIя та територiй
ittитловоi забулови. Виробн11.1i об'сктll в \leiкax села вiдсr,тнi.
В складi просltт)/ геlll]лан\1 розроблеrrrtй п,пан зоIl\,вання Tepr.rTopii села Восводiвка. План
зонуваIIня визнаLtас yN{oBI.I i обrtе;Itеttl{я вIlкористiltlIIя терll,горii сеJа" в проектi надасться
обгрl,ttтувапня \{е){i територiальнliх зон. встановлюIоться ш,liстобулiвнi реглаNIенти,
визначаються видI{ переважного та суп},тнього вI.IкористагIFIя зeмeлbtrllx дiляttлок. граничнi
параN,Iетрri дозволеного булiвнrIцтI]а в цI{х зонах.
Разопt з розробленняN,I генп-паtlt, б\,л, пpoBejlelIa llpotlejl\Ipa стратегi.tноТ екологi.tноi оцiнки,
пiдготовленлlГt:звiт про СЕО, }";rзi li tl1-1.1 t ll() lli\()|1|,, l(lI.1 ,,tlilL1.1l i;11,1иLiт ilil IiaBliOJ].ImH€]

lll)tl}1\).lIlc Cci]j.Lt)ltlIlItc Il|1(}\,I'tttltr 1liIllt,]ll, It,ilIi,]iiil,,. il l;llii,,l, llil Clllll {.[\)]]()It ,I llltсс.'!с}ltlя.
За.л:tс обговtl1,1сtiIlri пpоcliIv illl,lx0.tlt-llt lll]o{Ic}]]r;t]T rзi.,t (li:;lt.ttll,tx осiб lцолti вl)ахvваltttя прt{

ltpOet(,l,yBillttti г,ettIi.tittlv Восlзitдitll<а Сrtарltгдл.liзtiТ r\lcpcilii .l|я Iillгltlсiзлlt{iяi l]prixo]]alIa.

С"пухалll: Itl,зьпlillов 0.IO. В зв'язк1, з вiлсу,тrriстю заува)Iiень та пропозrtцiй запропончвав
tti;lтрипtати гlроскт кГенераtльниt:l п.:tан ceJa Восводiвка Ссвсродонецького району
ЛугаlrСькоТ областi), та звiт про страlегiчrtl,еко_погiчнl,оцitlttу ге}IпJан},.
(Irлшllх пропозлtцiri не надходIr,по).
ГОлосl,здл11,
кЗа>- 15

кПроти> - 0
кУтрrtлtалtrсь> * 0
Вирiшили: Пiдтримати проскт кГенеральний аII села Восводiiзка Ссвсродонецького
paliolry Луганськоi областi> та звiт про огiчну оцiнlt1, генплану.

Голова громадських слух О.Ю.Кузьмiнов

Н.Я.IщенкоСекретар громадських слухань


