ПРОТОКОЛ
громадських слухань
щодо розгляду та врахування громадських інтересів при обговорені проекту містобудівної
документації «Детальний план території, обмеженої провулком Спортивний, вулицями
Незалежності та Миру, провулком О. Припутня, вулицею Євгена Гребінки в м. Гребінка
Полтавської області» зі звітом про стратегічну екологічну оцінку проекту
м. Гребінка, Гребінківський район, Полтавська область

6 червня 2019 року

Місце проведення – приміщення Гребінківської міської ради за адресою:
вул. Ярослава Мудрого, 35, м. Гребінка Полтавської області, 37400

ПРИСУТНІ:
Заступник міського голови

В.М.Зінченко

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального
господарства виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Л.О. Рябека

Начальник відділу земельних відносин
та охорони навколишнього середовища
виконавчого комітету Гребінківської міської ради

І.П. Приліпко

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

О.Ф. Охріменко

Депутат міської ради

А.В. Зінченко

Кіріченко А.А. – керівник організації-розробника містобудівної документації
Пастушенко М.В. – головний архітектор проекту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Підбиття підсумків громадських слухань з урахуванням пропозицій і зауважень
громадськості під час Стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації.
ВИСТУПИЛИ:
По першому питанню виступив В. І. Колісніченко, заступник міського голови, який зазначив,
що відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) у складі
містобудівної документації проекту детального плану території, обмеженої провулком Спортивний,
вулицями Незалежності та Миру, провулком О. Припутня, вулицею Євгена Гребінки в м. Гребінка
Полтавської області, розробляється розділ «Охорона навколишнього середовища» зі схемою охорони
навколишнього природнього середовища, що є звітом про стратегічну екологічну оцінку, що

відповідає вимогам частини 3 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
(“...звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ
"Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої
цієї статті”). Відповідно до частини 2 ст. 9 Закону, звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати
громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із ст. 12 та 13 Закону, а також
результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до ст. 14 Закону, враховуються в
документі державного планування. Згідно чинного законодавства було подано заяви про визначення
обсягу СЕО під час розробки містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої
провулком Спортивний, вулицями Незалежності та Миру, провулком О. Припутня, вулицею Євгена
Гребінки в м. Гребінка Полтавської області” до Департаменту охорони здоров’я та Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської ОДА від 22.04.2019 р. За результатами консультацій було
отримано відповіді: від Департаменту охорони здоров’я до ФОП Кіріченко А.А., що ДОЗ
повноважень щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документів державного
планування та обсягу СЕО немає; від Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської
облдержадміністрації, в якій зазначено при складанні звіту про стратегічну екологічну оцінку
врахувати, зокрема:
Основні завдання та заходи щодо забезпечення сталого розвитку міста Гребінка та
екологічну безпеку території відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи
містобудування».
Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, яка схвалена
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №820-р, та вимоги статей 21, 33, 35-1, 37
Закону України «Про відходи».
При цьому особливо звернути увагу на:
- організацію роздільного збирання твердих побутових відходів;
Вимоги розділів III та IV Закону України «Про охорону атмосферного повітря» для
збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов
для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу
атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище.
Формування, збереження та раціональне, невиснажливе використання екологічної мережі,
яке регулюється Законом України «Про екологічну мережу України» (відповідно до пункту 4 статті
15 Закону України «Про екологічну мережу» регіональні та місцеві схеми формування екомережі,
програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основою для розроблення
усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації,
а також здійсненні господарської та іншої діяльності).
Заходи по охороні водного басейну відповідно до вимог Водного Кодексу України, Закону
України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».
Заходи щодо забезпечення раціонального використання та охорони земель з дотриманням
пріоритету вимог екологічної безпеки відповідно до Земельного Кодексу України та Закону України
«Про охорону земель».
Сучасний стан атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів, рослинного, тваринного
світу, природно-заповідного фонду відповідно до Екологічного паспорту Полтавської області за 2017
рік та Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Полтавської області у
2017 році (електронні версії розміщені на офіційній сторінці Департаменту екології та природних
ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації http//www/eco-poltava.gov.ua (розділ - Стан
довкілля).
Вимоги статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для проектних об’єктів.
Заходи моніторингу наслідків виконання детального плану та загальний вплив на природні
ресурси та комплекси.
Заява була оприлюднена на офіційному сайті Гребінківської міської ради. Зауважень від
громадськості щодо заяви про визначення обсягу СЕО протягом 15 днів не надходило. За
результатами консультацій з громадськістю та органами охорони природи було складено звіт про

стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території, обмеженої провулком
Спортивний, вулицями Незалежності та Миру, провулком О. Припутня, вулицею Євгена Гребінки в
м. Гребінка Полтавської області. Публікація повідомлення в газетах «Зоря Полтавщини» 31 травня
2019 року та «Гребінківський край» 31 травня 2019 року та на офіційному сайті Гребінківської
міської ради 31.05.2019року.
Від Департаменту екології та природних ресурсів було отримано зауваження наступного
змісту:
Відповідно до:
статті 16 Закону замовник протягом п'яти робочих днів з дня затвердження документа
державного планування розміщує на своєму офіційному веб- сайті затверджений документ
державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і
письмово повідомляє про це орган зазначений у статті 6 цього Закону;
частини 1 статті 17 Закону замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг
наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я
населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі
Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних
наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.
Зауважень від громадськості протягом 30 днів до селищної ради не надходило.
Щодо зазначених зауважень: під час реалізації містобудівної документації буде
відслідковуватись формування, збереження та раціональне, не виснажливе використання екологічної
мережі.
Транскордонних загроз немає.
Вирішили:
1. Погодити проект містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої
провулком Спортивний, вулицями Незалежності та Миру, провулком О. Припутня, вулицею Євгена
Гребінки в м. Гребінка Полтавської області» та звіт про СЕО.
2. Рекомендувати міському голові Гребінківської міської ради Гребінківського району
Полтавської області затвердити завершений проект містобудівної документації.
3. Протягом п'яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування
розмістити на офіційному веб- сайті Гребінківської міської ради затверджений документ державного
планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово
повідомити про це орган зазначений у статті 6 Закону;
4. У межах своєї компетенції здійснювати моніторинг наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік
оприлюднювати його результати на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не
передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров'я населення, вживати заходів для їх усунення;
5. Розглянути фінансову можливість розроблення схеми екомережі місцевого рівня та Схеми
санітарної очистки території м. Гребінка.
Голова засідання

підпис

В.М.Зінченко

Секретар засідання

підпис

Л.О. Рябека

