
Протокол 

Громадських слухань по обговоренню проєкту детального плану території 

земельної ділянки для реконструкції квартири під розміщення магазину без 

зміни геометричних розмірів фундаментів в плані Колодій Тетяни Вікторівни 

по вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка Донецької області. 

від 28 вересня 2020 Час проведення : 10.00. 

Місце проведення: м. Новогродівка, вул. О. Кошового, 46. Присутніх -  9 

учасників / список додається/ 

Відкрив громадські слухання начальник відділу містобудування та архітектури 

Бучок Ю.М. 

Бучок Ю.М.-Згідно ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»територіальна громада має право проводити громадські слухання, під 

час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати, порушувати 

питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення. 

Статтею 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

визначено, що громадським слуханням підлягають розроблені в установленому 

порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні 

плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. 

Порядок проведення громадських слухань визначається постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011року № 555 «Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» та 

Положенням про громадські слухання, затвердженим рішенням сесії 

Новогродівської міської ради.  

Отже, сьогодні ми проводимо обговорення проектудетального плану 

території земельної ділянки для реконструкції квартири під розміщення 

магазину без зміни геометричних розмірів фундаментів в плані Колодій Тетяни 

Вікторівни по вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка Донецької 

області. Оголошення про проведения громадських слухань було оприлюднене в 

газеті «Наша зоря» № 34 від 27 серпня 2020 року та на офіційному сайті 

Новогродівської міської ради. 

Після висвітлення оголошення про проведення громадських слухань у 

засобах масової інформації, пропозицій та зауважень від громадськості не було. 

Станом на 10 годину зареєструвалося 9 учасників. 

Бучок Ю.М., начальник відділу містобудування та архітектури запропонував 

затвердити порядок денний та регламент роботи громадських слухань. 



Порядок денний: 

1. Про обрання головуючого та секретаря громадських слухань. 

2. Основні положення детального плану території земельної ділянки 

для реконструкції квартири під розміщення магазину без зміни 

геометричних розмірів фундаментів в плані Колодій Тетяни Вікторівни по 

вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка Донецької області. 

Доповідач: начальник відділу містобудування та архітектури Бучок 

Ю.М. 

3. Запитання до основних доповідачів, дебати, обговорення. 

4. Узагальнення пропозицій додетального плану території земельної 

ділянки для реконструкції квартири під розміщення магазину без зміни 

геометричних розмірів фундаментів в плані Колодій Тетяни Вікторівни по 

вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка Донецької області. 

5. Оголошення резолюції громадських слухань. 

Порядок денний поставлений на голосування. Голосували: за - 9, проти- 

немає, утрималися - немає. Порядок денний затверджено. 

Бучок Ю.М. запропонувала затвердити наступний регламент роботи 

громадських слухань: 

Для вирішення організаційних питань до 2 хвилин. 

Для виступу головуючого громадських слухань - до 20 хвилин. Для запитань-

відповідей до 10 хв. 

Для виступів представників громади до 5 хв. кожен. Для обговорення до 10 хв. 

Громадські слухання провести без перерви протягом 1 години. Регламент 

поставлений на голосування. 

Голосували: за - 9, проти - немає, утрималися - немає. Регламент 

затверджено. 

СЛУХАЛИ: 

Про обрання головуючого та секретаря громадських слухань. 

Виступив: начальник відділу містобудування та архітектури Новогродівської 

міської ради Бучок Ю.М.: -«... Для проведення громадських слухань, ведення 

протоколу та підрахунку голосів необхідно обрати головуючого та секретаря. 

Пропоную обрати головуючим слухань начальника відділу містобудування та 

архітектури Бучок Ю.М., секретарем – Гринду С.М., спеціаліста I категорії 

містобудування та архітектури. 



Запропоновані кандидатури головуючого та секретаря громадських слухань 

поставлені на голосування. 

Голосували: за - 9, проти - немає, утрималися - немає. 

СЛУХАЛИ Основні положення детального плану території земельної 

ділянки для реконструкції квартири під розміщення магазину без зміни 

геометричних розмірів фундаментів в плані Колодій Тетяни Вікторівни по 

вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка Донецької області. 

Доповідав: начальник відділу містобудування та архітектури Бучок Ю.М. 

«На сесії Новогродівської міської ради було прийнято рішення, відповідно 

до якого було надано дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки для реконструкції квартири під розміщення магазину без зміни 

геометричних розмірів фундаментів в плані Колодій Тетяни Вікторівни по     

вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка Донецької області. 

Проєкт детального плану розробили спеціалісти фізичної особи – 

підприємця Прудіус Сергій Ілліч. Після отримання проекту детального плану 

було дано оголошення про початок процедури громадських обговорень. В 

термін до 25 вересня поточного року ми чекали пропозицій та зауважень до 

детального плану, проте пропозицій,зауважень та доповнень на адресу міської 

ради та проектної організації-розробника не надходило.» 

1. Детальний план території (ДПТ) розроблено з метою проектування 

магазину за адресою: вул. Центральна, буд. 34, в м. Новогродівка, Донецької 

обл., що показано на аркушах ГП. 

2. Детальний план території – це містобудівна документація на місцевому 

рівні, яка визначає: 

- Уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану 

населеного пункту; 

- Визначення всіх планувальних обмежень використання території; 

- Забезпечення можливості виконання санітарно-захисних і 

протипожежних розривів 

3. Підставою для розробки детального плану є:  

- Рішення Новогродівської міської ради № 7/57-9 від 21.06.2019р. 

- Завдання на розробку детального плану території 

- Комплект документів 

Пропонується влаштування магазину в частині будівлі наділянці 

житлової забудови, що займає нежитлове приміщення 50,00 м2 існуючого 

3-х поверхового житлового будинку та пристроєм до проектованого 

магазина окремого (індивідуального) входу (з облаштуванням ганка та 

пандуса) з боку вулиці Центральна, виконаного з металевих конструкцій. 

4. 3-х - поверхова будівля, в якій розташоване приміщення, що підлягає 

реконструкції під магазин та улаштуванням вхідної групи, залежно від 



стану несучих і огороджувальних конструкцій будівлі в цілому 

відноситься до нормального стану. 

5. Для зручного відвідування магазину існує стоянка тимчасового 

зберігання автомобілів, на 2 машино-місця,однемісце запроектовано для 

паркування автотранспорту маломобільнихгрупнаселення. Даним 

проектним рішенням пропонується на затвердження ДПТ генеральний 

план для влаштування магазину, з благоустроєм біля ділянки (а саме 

замощення тротуарною плиткою, озеленення вільної від забудови 

території (посів багаторічних трав).  

6. Повинні бути передбачені умови безперешкодного та зручного 

пересування МГН по території, комплексу споруд, транспортної 

інфраструктури, зелених зон з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 

Планування і забудова територій, ДБН Б.2.4-1, ВСН 01, ДБН В.2.3-15, а 

саме влаштування місць для паркування автотранспорту, лавок для 

відпочинку та влаштування пандусів на шляхах пересування, спеціальних 

підйомників та інших засобів доступності для людей з порушеннями 

опорно-рухового апарату тактильних та візуальних елементів доступності: 

тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень 

шрифтом Брайля, аудіопокажчиків для людей з порушеннями зору іншого 

візуального інформування, дублювання важливої звукової інформації 

текстами, організації сурдоперекладу, використання систем 

звукопідсилення для людей з порушеннями слуху та інші важливі зміни. 

7. Інженерне забезпечення під обслуговування магазину складає систему 

водозабезпечення, водовідведення та електропостачання. 

8. При розробленні детального плану частини території головною умовою 

є дотримання вимог з охорони навколишнього середовища, поліпшення 

його стану та раціонального його використання. 

9. Функціонування магазину не передбачає утворення будь-яких 

забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне повітря. Рішення з 

інженерної підготовки території вирішують питання відведення з неї 

дощових і талих вод. 

10. В основу проектування покладені такі основні принципи: 

- збереження і раціональне використання природних ресурсів; 

- дотримання нормативів допустимих рівнів екологічного навантаження 

на природне середовище; 

- дотримання протипожежних та санітарних норм. 

11. Після завершення реконструкції і здачі об'єкта в експлуатацію 

необхідно укласти угоду на прибирання території, вивіз сміття та 

утилізацію твердих відходів. 

12. Техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні показники 

відповідно до етапів реалізації генерального плану. 

Прогнозні показники відповідно до етапів реалізації генерального 

плану. 



№П.

П. 
Показники 

Одини

ця 

виміру 

Вихідний 

рік 2019 р. 

У т.ч. на першу 

чергу 2019р. 

1 

Територія (в межах 

детального плану), всього в 

тому числі: 

га 0,00288 0,00288 

1.1 Забудова (ганок та пандус) М2 5,80 5,80 

1.2 
Вимощення навколо 

прибудови М2 23,00 23,00 

1.3 Благоустрій 

території(квітники) 
М2    -  - 

2 Тривалість будівництва місяців - 24 

3 Річна потреба    

3.1 
Енергоресурсів: 

електроенергія 

МВт/

год 
3,0 3,0 

4 
Ступінь вогнестійкості 

об'єкта будівництва 

 
II II 

 

13. Розташування території проекту в центральній частині міста визначає 

гарні передумови інтенсивного освоєння території для підприємства 

роздрібної торгівлі (магазин). 

14. Проектоване цільове призначення ділянки - реконструкція нежитлового 

приміщення під розміщення магазину без зміни геометричних розмірів 

фундаментів в плані, та пристроєм до проектованого магазина окремого 

(індивідуального) входу ( з облаштуванням ганка та пандуса ) з металевих 

конструкцій. 

15. Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану 

території земельної ділянки для реконструкції квартири під розміщення 

магазину без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані Колодій 

Тетяни Вікторівни по вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка 

Донецької області. 

Детальний план розроблений з врахуванням цілей та заходів, визначених 

наступними документами що діють на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, та створюють передумови для прийняття проектних рішень 

в даній містобудівній документації: 

1. Стратегія державної екологічної політики України на період до 2030 року. 

Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля 

шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-

економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права 

кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження 

збалансованого природокористування і збереження та відновлення 

природних екосистем.  

Реалізація планової діяльності та впровадження заходів, передбачених 

проектною документацією дозволить досягти цілей, визначених. Стратегією 

державної екологічної політики України на період до 2030 року, зокрема 



зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, 

соціально-економічний розвиток та здоров’я населення. 

2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. 

Стратегія визначає цілі державної регіональної політики та основні завдання 

центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування,спрямовані на досягнення зазначених цілей, а також 

передбачає узгодженість державної регіональної політики з іншими 

державними політиками, які спрямовані на територіальний розвиток. 

Реалізація проектних рішень дозволить досягти цілі, визначеної 

Державною стратегією регіонального розвитку щодо створення умов для 

формування здорового населення, а саме: 

- формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання 

населення, у сільській місцевості та містах (відповідно до нормативу 

забезпеченості); 

- забезпечення закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну 

допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами: 

- підвищення якості надання первинної медичної допомоги; 

- розширення мережі амбулаторій — структурних або відокремлених 

структурних підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарноі) 

допомоги; 

- профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань 

насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості; 

- підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та 

доступності вторинної та третинної медичної допомоги. 

3. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року. 

Основною метою Стратегії в галузі охорони здоров'я є людський розвиток 

та надання якісних соціальних послуг, вирішення питань, пов'язаних з 

підтримкою внутрішньо-переміщених осіб та розбудова безпечного 

суспільства, е тому числі розвиток систем охорони здоров'я на території 

області. 

4. План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької 

області на період до 2020 року. 

Досягнення цілей Стратегії здійснюється шляхом виконання Плану заводів з 

її реалізації, як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних 

проектів та заходів регіонального розвитку. В свою чергу, основними 

інструментами виконання Плану заходів з реалізації Стратегії є щорічні 

програми економічного і соціального розвитку області, регіональні цільові 

програми та проекти регіонального розвитку, фінансування яких 

здійснюється за рахунок державного бюджету (в тому числі Державного 

фонду регіонального розвитку), місцевих бюджетів, міжнародної технічної 

допомоги та інвестиційних коштів. 

5. Програма «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 

року, однією з пріоритетних цілей якої є збереження сприятливого стану 

атмосферного повітря, його поліпшення й відновлення, запобігання й 

зниження рівня забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних і 



біологічних чинників. 

Демографічні показники та здоров'я населення є чутливими 

показниками, які відображають зміни в якості навколишнього природного 

середовища. Чисельні дані свідчать про те, що в екологічно-несприятливих 

районах реєструється збільшення рівня смертності та захворюваності 

населення, при цьому відстежується певний зв’язок з екологічними 

особливостями району. 

Впровадження заходів щодо зменшення викидів забруднюючих 

речовин, передбачених проектною документацією, дозволить досягти цілей, 

визначених Програмою. 

 

Запитання до основних доповідачів, дебати, обговорення. 

 

1.Бучок Ю.М. - Колодій Тетяни Вікторівни необхідно встановити 

вертикальний підйомник для маломобільних груп населення. 

Узагальнення пропозицій до детального плану територіїземельної ділянки 

для реконструкції квартири під розміщення магазину без зміни геометричних 

розмірі фундаментів в плані Колодій Тетяни Вікторівни по вул. Центральна, 

буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка Донецької області. 

 

Оголошення резолюції громадських слухань по обговоренню проекту 

детального плану території земельної ділянки для реконструкції квартири під 

розміщення магазину без зміни геометричних розмірі фундаментів в плані 

Колодій Тетяни Вікторівни по вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка 

Донецької області. 

Головуючий подякував присутнім за плідну роботу та закрив громадські 

слухання. 

 

Голова слухань                         ________________            Бучок Ю.М. 

                                                              (підпис)                   (прізвище та ініціали)  

  

                                  

Секретар слухань                      ________________           Гринда С.М. 

                                                             (підпис)                     (прізвище та ініціали) 

 

 




