
протокол
проведення громадських слухань щодо врахування громадських iHTepeciB пiд
час розроблення проектiв мiстобулiвноТ документацii на мiсцевому piBHi:

<<Щетальноfо плану територii земельноТ дiлянки для обслуговування
нежитлових будiвель за межами населених пунктiв РейськоТ сiльськоi ради

Берличiвського райоrrу ХtитомирськоТ областЬ>

Громадськi слухання розпочались об 1100 год. 02.07.2О18 року в примiщеннi
Рейськоi сiльськоi ради, с. Рея Бердичiвського району.

Повiдомлення про проведення громадсъких слухань по обговоренню
мiстобудiвноi документацii висвiтлено в мiсъкрайоннiй газетi кЗемля
Бердичiвська)) та було оприлюднене на офiцiйному веб-сайтi БердичiвсъкоТ

райдерrкадмiнi страцiТ.

Щля участi у громадському слуханнi всього гrрисутнiх 14 осiб.

Присутнi представники органiв районноТ вJIади, мiсцевого самоврядування,
громадськостi:

I\{осiйчук I.B. - голова Рейськоi сiлъсъкоТ ради;
Франчук Т.П. - секретар РейсъкоТ сiльськоi ради;
Зоrцук Т.Г. - землевпорядник РейськоТ сiльськоТ ради;
Морозова Л.В. - сертифiкований apxiTeKTop, розробник проекту;
CMipHoBa Н.А. - началъник вiддiлу будiвництва та архiтектури, головний

apxiTeKTc,p району;
Пашкiвська В.О. - головний спецiалiст вiддiлу будiвництва т архiтектури;
Власники i користувачi земельних дiлянок (керiвники i представники

суб'ектiв господарювання), щодо яких розроблено детальний план територiТ.

Порядок денний:
1. Вiдкриття.
2. Вступне слово. Оголошення порядку ленного. Обрангrя головуючого та

секретаря.
З. lоповiдь начальника вiддiлу будiвництва та архiтектури.
4. lоповiдъ виконавця мiстобудiвноi документацii.
5. Виступи учасникiв громадського обговорення, у тому числi узагальнюючi

зауваження та пропозицii.
б, Запитання до основних доповiдачiв та Тх вiдповiдi. Дебати.
7. Голосування учасникiв громадських слухань щодо погодження

мiстобудiвноТ документацii.
8. Завершення громадських слухань.

Слухали:
CMipHoBy I-I.A., яка сказала вступне слово, оголосила шорядок денний.

Запропонувала обрати головуючого та секретаря зiбраrrня.

Ухвалили: tIоставити FIa голосування обрання гоJIовуючого та секретаря:



-

- головуючий зiбрання - CMipHoBa Н.А.;
- секретар зiбрання - Пашкiвська В.О.
За - i4, проти - 0, утрималось - 0.

Слухали:
CMipHoBy Н.А., яка повiдомила про то, що дане зiбрання проводиться

вiдповiдно до постановиКабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25.05.2011 року j\Ъ555

<Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо BpaxyBaHIuI

|ромадських iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобудiвноi документацiI на
мiсцевому piBHi> та те, що згiдно вимог cTaTTi 2| Закону Украiни <Про

реryлювання мiстобудiвноi дiялъностi> громадським слуханням пiдлягають
розробленi в установленому порядку проекти мiстобулiвноТ докlrментацiТ на
мiсцевому piBHi: генераJIънi плани населених пунктiв, плани зонування територiй,
детальнi плани територiЙ. Затвердження зазначеноТ мiстобудiвноТ документацiТ
без проведення громадських слухань щодо проектiв такоi документацiТ
заборонясться.

Вона також доповiдала про мету розроблення проекту летаJIьного плану
територiТ земельноi дiлянки, якою е вIIорядкування iснуючоi територii (територiя
колишнього господарськOго двору) для забезпечення можливостi подальшого
розподiлу земельних дiлянок для перспективи розвитку вказаноТ територii.

Зазначена мiстобудiвна документацiя розроблена сертифiкованим
apxiTeKTopoM VIорозовою Людмилою Володимирiвною на пiдставi розпорядження
голови БердичiвськоТ раЙдержадмiнiстрацiТ вiд 05.10.2017 року J\Ъ251 <Про
розроблення детrLльного плану територii земельноi дiлянки, яка розташована за
межами населеного пункту> вiдповiдно до статей 6, 13 Закону Украiни кПро
мiсцевi державнi адмiнiстрацiI>, статей 10, 16, 19 Закону УкраТни <Про
реГУЛЮВання мiсtобудiвноi дiяльностi>, cTaTTi 1З Закону Украiни uПро основи
мiстобудування)), п.п. 4.2-4.4 наказу N{iнрегiону УкраТни вiд 1б.11.2011 року
J\b29 0 кПро з атвердження Порядку розро блення мiстобулiвноi документацiТ>.

Слухали:
VIорозову Людмилу Володимирiвну виконавця робiт з розроблення

мiстобулiвноi документацii, сертифiкованого apxiTeкTopa. Вона доповiдала щодо
пояснювалъноI записки по проекту деталъного плану територii, розподiлу
земельних дiлянок для вiдповiдних потреб.

Реконструкцiю iснуючих будiвель i споруд на розпланованих у проектi
мiстобудiвноi дiяльностi земельних дiлянках передбачено для збiлъшення
виробничих потужностей, застосування HoBiTHix технологiй.

Пiсля виготовлення та погодження в установленому закоFIодавством порядку
ЗемлевпорядноТ документацii на земельнi дiлянки, зазначенi у деталъному шланi
територiI, планусться розробити проектну документацiю на запланованi об'екти iз
встановленням черговостi виконання будiвельних робiт по об'ектах.

Слухали:
Землекористувачiв земельних дiлянок (керiвникiв i представникiв суб'ектiв

господарювання), якi повiдомили присутнiх про напрями свосi виробничоТ
дiяльностi, та узгодили належнi до вiдведення територiI земелъних дiлянок



(засвiдчили своТми пiдписами аркуш графiчноТ частиtlи шроекту детального гIлану

- схему розподiлу територiТ).

Слухали:
VIосiйчука I.B., який цiкавився у керiвникiв i гrредставникiв суб'ектiв

господарювання стосовно працевлаштування мешканцiв РейськоТ сiльськоi ради
на Тх гtiдприсмствах.

Слухали:
Франчук Т.П. уточнIовала iнформацiю щодо дотримання санiтарно-захисноТ

зони навколо булiвель (вiдгrовiднiстъ зонрI до нормативно встановлених вимог,
визначених у Щержавних санiтарних правилах планування та забудови населених
пунктiв, затверджених наказом VIiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 19

червня |996 року), охоронЕих зон навколо iнженерних мереж.

Голосування учасникiв громадських слухань:
lЦодо погодження мiстобудiвноi документацii - <f{етального плану територii

земельноТ дiлянки для обслуговування нежитлових будiвель за межами населених
пунктiв РейсъкоТ оiльсъкоi ради Бердичiвського райоrrу }tитомирськоi областi>

За- |4, проти - 0, утрималось - 0.

Ухвалили: рекомендувати мiстобулiвну документацiю, ? саме: <Щеталъний
гiлан територii земельноi дiлянки для обслуговування нежитлових будiвель за
межами населених пунктiв Рейськоi сiльськоi ради Бер,цичiвсъкого району
Пtитомирськоi областi> до затвердження в уста}Iовленому чинним законодавством
порядку.

Протокол складено
примiрниках.

Головуючий зiбрання

i пiдписано 02 липн року на З аркушах у З

Секретар зiбрання


