
П Р О Т О К О Л

громадських слухань, щодо обговорення розробки проекту детального 
плану території з врахуванням інтересів територіальної громади 
04.05.2018року с.Слобідка

П р и с у т н і : С і л ь с ь к и й  голова Сщенко М.М., голова постійної комісії з питань 
сільського господарства, земельних відносин, екології та використання 
природних ресурсів депутат сільської ради Кондратенко І.К., депутат 
сільської ради Бондаренко О.Р., представник територіально! громади 
с.Слобідка Ковальчук Г.І.

П о р я д о к  денний :  Ж ,,і:

Обговорення питання розробки детального плану території та обґрунтування, 
можливості відведення земельної ділянки орієнтовною площею 15,0га для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд' 
об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка 
розташована в с.Слобідка Малинського району Житомирської області.

С лухали:

і;:«
і!

Голова сільськ ої ради Є щ енко М .М . ознайомив присутніх з намірами 1 ОВ 
«РЕГІОНАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» щодо розробки детального 
плану території в межах земельної ділянки площею 15,0га для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об»єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована в 
с.Слобідка Малинського району Житомирської області.
Секретар сільської ради Андрійчук Т.І. повідомила, що у відповідності до ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні». ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Постанови Кабінету міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Слобідська сільська 
рада проводить громадське слухання по розробці містобудівної документації, 
а саме: розробки детального плану території.

Виступили:

Д иректор ТО В «РЕ ГІО Н А Л Ь Н І ЕН Е РГЕТИ Ч Н І С И С Т Е М И » пояснив, 
що має намір отримати в оренду земельну ділянку площею 15,0га в 
с.Слобідка Малинського району Житомирської ооласті, для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об»єктів



енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, з метою встановлення 
на даній земельній ділянці сонячних панелей з виробництва електроенергії. 
Голова постійної ком ісії з питань сільського господарства, земельних  
відносин, ек ол огії та використання природних ресурсів депутат сільської 
ради К ондратенко І.К. запропонував наступне: у випадку відсутності 
зауважень чи заперечень з боку представників громади с.Слобідка, 
розглянути клопотання ТОВ «РЕГІОНАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» на 
черговому засіданні сесії з метою затвердити детальний план території в 
межах земельної ділянки площею 15,0га для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій.

В разі надання позитивного рішення депутатами сільської ради, 
рекомендувати заявнику звернутись до організації, уповноваженої 
виконувати даного виду роботи з метою дотримання всіх норм і обмежень 
при розробці детального плану території.

Б ондаренко О.Р. сказала, що жителі с.Слобідка ніяких перешкод для зміни 
цільового призначення земельної ділянки не зауважили, так як покращиться 
естетичний вигляд села, не створюється ніяких перешкод для руху 
транспорту і пішоходів, не створюється ніяких незручностей для жителів 
сусідніх житлових будинків і працюючих на території сільських підприємств 
і організацій.

С екретар сільськ ої ради А ндрійчук Т.І. повідомила, що ТОВ 
«РЕГІОНАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» надав всі необхідні документи, 
щодо земельної ділянки, відповідним чином подана заява про намір отримати 
дозвіл на розробку детального плану території для передачі земельної 
ділянки площею 15,0га в оренду. і

Виріш или:

1. Як результат громадського обговорення, прийняти до уваги пропозиції та 
зауваження щодо обгрунтування можливості відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 15,0га для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій.
2. Оприлюднити результати громадського обговорення відповідно до 
діючого законодавства.

Головуючий громадського 
обговорення

Бондаренко О.Р.

Секретар громадського 
обговорення

Андрійчук.Т.І.


