
ПРОТОКОЛ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

25 жовтня 2018 року с.Романівка
Початок обговорення 14.00 годин 
Закінчення обговорення 14 год.45 хв
Голова громадських слухань Макарчук Олена Миколаївна 
Присутні :
Учасники громадських слухань за місцем проживання, жителі Романівської 

сільської ради, вулиця Транзитна 1-а в кількості 35 осіб, 
депутати сільської ради Гладська A.C., Чернецька Т.П., Барбуца С.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Обрання секретаря слухань.
Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
Питання, що підлягають розгляду на громадських слуханнях.
Обрання секретаря слухань 
СЛУХАЛИ:
1 .Про обрання секретаря слухань 
ВИСТУПИЛИ::
1 .Чернецька Т.П., яка запропонувала обрати секретарем Гладську A.C. 
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -35 чол.
«Проти» - 0 чол;
« Утримались» - о чол;
« Не голосували»» - 0 чол;
Всього присутніх жителів під час даного голосування -  35 чол.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем слухань
Гладську Альону Станіславівну 1960 р.н. с.Романівка, вул.Транзитна буд.7 
2.Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат сільської ради Барбуца С.А., яка запропонувала порядок денний та 
регламент слухань.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -35 чол.
«Проти» - 0 чол;
« Утримались» - о чол;
« Не голосували»» - 0 чол;
Всього присутніх жителів під час даного голосування -  35 чол.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний громадських слухань;
Розгляд детального плану територій, яка розташована за межами с.Романівка, 
Романівського району, Житомирської області, на території Романівської 
сільської ради для розміщення будівельних об»єктів ТОВ « Будівельна 
компанія « Сарагас- Клан « на земельній ділянці площею 1,9915 га 
(кадастровий номер -1821484200:05:000:0372)



2. Врахування пропозицій громадськості при розгляді детального плану 
території яка розташована за межами с.Романівка, Романівського району, 
Житомирської області, на території Романівської сільської ради для розміщення 
будівельних об»єктів ТОВ « Будівельна компанія « Сарагас- Клан «
Затвердити наступний регламент громадських слухань:
-На вступне слово головуючого до 10 хв 
- на доповідь до 5 хв
-Відповіді на запитання після доповіді до 3 хв 
-На виступи присутніх до Зхв 
-На виступи при обговоренні до 3 хв 
СЛУХАЛИ:
1 .По першому питанню виступив сільський голова Макарчук Олена 
Миколаївна, яка розповіла про підстави для виготовлення детального плану 
території, яка розташована за межами с.Романівка, Романівського району, 
Житомирської області, на території Романівської сільської ради для розміщення 
будівельних об»єктів ТОВ « Будівельна компанія « Сарагас- Клан « дана 
земельна ділянка знаходиться в оренді ТОВ « Будівельна компанія « Сарагас -  
Клан « за яку вони сплачують орендну плату в сумі 76118 гривень за рік. 
Зауважень та пропозицій щодо виготовлення детального плану 
території, яка розташована за межами с.Романівка, Романівського району, 
Житомирської області, на території Романівської сільської ради для розміщення 
будівельних об»єктів ТОВ « Будівельна компанія « Сарагас- Клан « не 
поступало 
ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити детальний план територій яка розташована за межами 
с.Романівка, Романівського району, Житомирської області, на території 
Романівської сільської ради для розміщення будівельних об»єктів ТОВ « 
Будівельна компанія « Сарагас- Клан «на земельній ділянці площею 1,9915 га 
(кадастровий номер -1821484200:05:000:0372)
2.ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-35 чол.
«Проти» - 0 чол;
« Утримались» - о чол;
« Не голосували»» - 0 чол;
Всього присутніх жителів під час даного голосування -  35 чол.

Голова громадський слухань к

Секретар


