
ПРОТОКОЛ
громадських слухань на тему:

«Обговорення проекту містобудівної документації Детального 
плану території земельної ділянки орієнтовною площею 12,682 га за 
межами населеного пункту смт. Покровське, Покровської селищної 

ради, Дніпровської області для розміщення сонячної електростанції»

смт Покровське 03 червня 2020 року

Громадські слухання розпочались о 11-00 год. в сесійному залі 
адміністративного приміщення Покровської селищної ради Покровського 
району Дніпропетровської області за адресою: смт Покровське,
вул. Центральна, 20. Громадські слухання проводяться в умовах та з 
урахуванням вимог карантинних обмежень, встановлених постановою Кабінету 
Міністріфв України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
короно вірусом 8АЯ8-Со У-2» зі змінами та доповненнями.

Мешканці Покровської об’єднаної територіальної громади запрошувались 
до участі у громадському обговоренні через офіційний сайт Покровської 
об’єднаної територіальної громади від 04 травня 2020 року та через газету 
«Покровський край» від 08 травня 2020 року.

Для участі у громадських слуханнях зареєструвались 13 мешканців 
Покровської об’єднаної територіальної громади, всього присутніх -  15 осіб.

Порядок денний:

1. Вступне слово (про порядок проведення громадських слухань).
Доповідач: Швидь І.В. -  заступник Покровського селищного голови з

питань виконавчих органів ради.
2. Обрання секретаріату для ведення протоколу та лічильної комісії для 

підрахунку голосів, затвердження Регламенту.
3. Щодо процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та 

врахування державних інтересів.
Доповідач: Вікторія Губіч -  спеціаліст І категорії відділу з питань 

комунальної власності, ЖКГ, благоустрою та інфраструктури виконавчого 
комітету Покровської селищної ради.

4. Щодо розробки проекту містобудівної документації Детального плану 
території земельної ділянки орієнтовною площею 12,682 га за межами 
населеного пункту смт. Покровське, Покровської селищної ради, Дніпровської 
області для розміщення сонячної електростанції.

Доповідач: Катерина Орловська -  представник розробника проекту 
детального плану території.

5. Слово для виступів всім бажаючим учасникам слухань (в тому числі 
можливі формати: доповідь, репліка, запитання-відповідь окремих осіб, дискусія 
з теми громадських слухань).

6. Прийняття резолюції громадських слухань.
7. Закриття громадських слухань, підведення підсумків.



1. СЛУХАЛИ:
Швидь І.В., заступника Покровського селищного голови з питань 

виконавчих органів ради, яка оголосила порядок денний громадських слухань, 
повідомила про явку учасників громадських слухань (зареєстровано 13 
учасників), а також сказала, що всі мешканці Покровської об’єднаної 
територіальної громади запрошувались до участі у громадських слуханнях через 
через офіційний сайт Покровської об’єднаної територіальної громади від 04 
травня 2020 року та через газету «Покровський край» від 08 травня 2020 року.

Також Швидь І.В. роз’яснила, що ці громадські слухання проводяться у 
відповідності до Статуту Покровської територіальної громади і положення про 
громадські слухання, затверджені рішенням селищної ради від 30 грудня 2013 
року.

Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів Покровської 
територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування,

Участь у громадських слуханнях може взяти будь-який дієздатний член 
Покровської територіальної громади віком від 18 років.

Громадські слухання мають відкритий характер і проводяться на засадах 
добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Ніхто з 
громадян не може бути примушений до участі або неучасті у громадських 
слуханнях.

Згідно Положення про громадські слухання селищна рада повинна 
забезпечити реєстрацію учасників. Незареєстровані особи не можуть брати 
участі у громадських слуханнях. Тому хто ще не встиг зареєструватись, прошу 
це зробити зараз.

Слово для виступу надається всім бажаючим учасникам слухань лише з 
дозволу голови громадських слухань та у порядку черговості.

Головуючий громадських слухань має право перервати виступаючого, 
якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує встановлені норми 
регламенту.

Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень 
із питань, які не є предметом громадських слухань, які не внесені до порядку 
денного і про які не повідомлено учасників громадських слухань.

Учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту і норм 
етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають 
обговоренню винесених на розгляд питань.

У разі порушення цієї вимоги головуючий на громадських слуханнях може 
звернутись до порушника з вимогою залишити приміщення, де проводяться 
громадські слухання. При невиконанні цієї вимоги до порушника можуть бути 
застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з 
порушенням порядку у громадському місці.

За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, 
простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадських слуханнях 
осіб ухвалюється резолюція громадських слухань.



з

Внесення пропозицій до протоколу громадських слухань здійснюється за 
умови озвучення змісту пропозиції на громадських слуханнях та/або надання її 
головуючому громадських слухань у письмовій формі.

2. СЛУХАЛИ:
Швидь І.В., яка запропонувала обрати секретаріат громадських слухань у 

складі 2-х чоловік для ведення протоколу, а також лічильну комісію у складі 2-х 
чоловік для підрахунку голосів.

Надійшла пропозиція обрати до секретаріату:
Губіч В.І. -  представника від ініціатора громадських слухань,
Шульгу Н. М. -  представника громадськості.
Інші пропозиції будуть? Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати.
За -  13 чол.
Проти -  0 чол.
Утримались -  0 чол.
Пропозиція приймається. Представників, обраних до складу секретаріату, 

Швидь І.В. попросила зайняти робочі місця.

Надійшла пропозиція обрати до складу лічильної комісії:
Муляр Л. М. -  представника від ініціатора громадських слухань,
Карабут О.О. -  представника громадськості.
За -  13 чол.
Проти -0 чол.
Утримались-0 чол.
Пропозиція приймається. Представників, обраних до складу лічильної 

комісії, Швидь І.В. попросила зайняти робочі місця.

3. СЛУХАЛИ:
Щодо процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та 

врахування державних інтересів.
Доповідач -  Вікторія Губіч.

Відповідно до чинного законодавства України Повідомлення про початок 
процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 
містобудівної документації Детальний план території земельної ділянки 
орієнтовною площею 12,682 га за межами населеного пункту смт. Покровське, 
Покровської селищної ради, Дніпропетровської області для розміщення сонячної 
електростанції було висвітлено на офіційному веб-сайті Покровської ОТГ та у 
газеті «Покровський край». Пропозиції та зауваження громадян приймалися до 
29 травня 2020 року. За цей період надійшла одна пропозиція від директора ТОВ 
«Родіна Трейд» Кузьменка О. В. щодо врахування розмірів санітарно-захисної 
зони та створення вільного проходу тварин на випас.

Крім цього, виконавчий комітет Покровської селищної ради звернувся до 
Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської ОДА щодо 
врахування державних інтересів при розробці ДПТ. На що отримав низку вимог, 
які необхідно було врахувати при розробці містобудівної документації.



Рекомендації такі: дотримання законодавчої бази при розробці ДГТТ, 
виконання звіту про стратегічно-екологічну оцінку, приділити особливу увагу 
кожному компоненту природного середовища. Також було повідомлено, що 
відповідно до державних будівельних норм розділ цивільної оборони у проекті 
ДГТТ не розробляється. В межах земельної ділянки на яку розробляється 
містобудівна документація об’єкти культурної спадщини на обліку відсутні.

Про врахування зауважень та пропозицій доповість Катерина Орловська, 
яка є безпосередньо його розробником. Також вона познайомить із самим 
проектом та його основними техніко-економічними показниками.

4. СЛУХАЛИ:
Щодо розробки проекту містобудівної документації Детального плану 

території земельної ділянки орієнтовною площею 12,682 га за межами 
населеного пункту смт. Покровське, Покровської селищної ради, Дніпровської 
області для розміщення сонячної електростанції.

Доповідач -  Катерина Орловська.

Проект «Детальний план території (далі -  ДПТ) за межами населеного 
пункту смт. Покровське на території Покровської селищної ради, Дніпровської 
області для розміщення сонячної електростанції» виконано ТОВ «НАУКОВО- 
ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРНИХ ВИШУКУВАНЬ», згідно 
Розпорядження голови Покровської районної державної адміністрації 
№ Р-78/0/357-20 від 23.04.2020 року, відповідно до затвердженого завдання на 
розроблення детального плану території.

В якості вихідних даних застосовували: Генеральний план східної частини 
смт. Покровське, фрагмент Кадастрової мапи України, викопіювання з проекту 
районного планування, ситуаційну схему району, екологічний паспорт 
Дніпропетровської області та ін.

Детальним планом розглядається можливість зміни функціонального 
використання окремої незадіяної вільної від забудови земельної ділянки із 
земель запасу на землі енергетики.

Територія проектування знаходиться за межами населеного пункту в зоні 
впливу санітарно-захисної зони молочно-товарної ферми (далі -  МТФ) та 
охоронних зон лінії електричних мереж (далі -  ЛЕМ). В межах території відсутні 
будівлі та споруди, які потребуєть демонтажу. На даний час земельна ділянки 
вкрита чагарниками, рослинністю та сміттям.

В межах ДПТ передбачається дві зони: виробнича зона для розміщення 
наземної сонячної електростанції (далі -  СЕС) та зона озеленення 
спецпризначення. Для розміщення будівельного майданчика для споруд СЕС 
передбачається прямокутна земельна ділянка площею близько 4 га, на якій 
будуть розміщені ряди фотоелектричних модулів (далі -  ФЕМ), господарсько- 
диспетчерський пункт, пости охорони, сантехнічні споруди, пожрезервуари, 
майданчик з вогнегасником та ін.

При проектуванні ДПТ були враховані державні інтереси та дотримані



рекомендації структурних підрозділів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації.

Щодо пропозицій громадськості від директора ТОВ «Родіна Трейд» 
Кузьменка О. В.:

- ділянка під забудову та розміщення СЕС буде розташована південніше 
зони впливу водозабору МТФ з 15 метровим відступом з боку тваринницького 
комплексу для можливості прогону тварин з півночі на південь на випас вздовж 
зовнішньої межі МТФ;

- стосовно врахування розмірів санітарно-захисної зони (далі -  СЗЗ) -  
200 м., то така вимога згідно з Додатком 5 Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173 стосується розмірів від 
сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї 
об’єктів. Так як на даній земельній ділянці будуть розміщенні промислові 
об’єкти, то такі вимоги не застосовуються. Крім цього, відповідно до Закону 
Ураїни «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних 
об’єктів», проектна охоронна зона навколо промислового об’єкта підприємства -  
сонячної електростанції передбачена -  50 м. Таким чином, ця пропозиція 
стосовно врахуваня СЗЗ (200 м.) не стосується проектованих об’єктів.

На завершення додаю, що відповідно наказу Держкомзему від 06.10.2003 
р. № 245 «Про затвердження переліку особливо цінних груп грунтів» група 
грунтів на проектованій земельній ділянці до особливо цінних не належить.

5. Слово для виступів всім бажаючим учасникам слухань (в тому числі 
можливі формати: доповідь, репліка, запитання-відповідь окремих осіб, дискусія 
з теми громадських слухань).

СЛУХАЛИ:
Барвіненка М. М., який запитав про те, скільки передбачено створити робочих 
місць на станції.
Орловську К., яка відповіла, що згідно перед проектних пропозицій, роботу 
комплексу забезпечують близько 8 чоловік.
Швидь І. В., яка поцікавилася, чи буде бетонуватися площадка під ФЕМ.
Орловську К., яка відповіла, що бетонуватися площадка не буде, адже сонячні 
батареї-модулі розмішуються на металевих опорних конструкціях. Також 
зауважила, що при цьому земля отримує достатньо світла та вологи. В разі 
виникнення необхідності в майбутньому демонтажу споруд та обладнання СЕС, 
земельна ділянка може бути використана за іншим призначенням.
Шаповалова І. В., який поцікавився яка буде потужність СЕС.
Шакало В., який доніс до відома присутніх, що орієнтовна потужність СЕС -  
2 МВт.
Світленко В. А., поцікавилася, чи буде електроенергія жителям громади 
дешевше.



Шакало В., відповів, що ні, адже вся вироблена електроенергія буде 
продаватися в державні сіті.
Швидь С. В., який запитав коли плануються розпочинатися будівельні роботи.
Орловську К., яка відповіла, що як тільки буде готова документація.
Шаповалова І. В., який запитав скільки потрібно часу, щоб побудувати СЕС.
Шакало В., який зазначив, що термін будівництва займає приблизно один 
місяць.
Світленко В. А., запитала, чи впливає пора року на будівництво.
Шакало В., зазначив, що будівництво СЕС можна починати у будь-яку пору 
року.
Світленко В. А., запитала, куди буде вивозитися сміття, яке на даний час 
знаходиться на зазначеній земельній ділянці.
Шакало В., відповів, що воно буде вивозитися власними силами на відведені 
для сміття місця.

6. Прийняття резолюції громадських слухань.
За результатами обговорення складено проект резолюцій та ставили на 

голосування:
Вважаючи на те, що пропозиції громадськості та державні інтереси були 

враховані у представленому проекті ДПТ, рекомендувати розробнику 
завершений проект надати до Покровської районної державної адміністрації для 
розгляду та затвердження згідно з чинним законодавством України.

Результати голосування:
За -  12 чол.
Проти -  0 чол.
Утримались -  0 чол.

7. Закриття громадських слухань, підведення підсумків.
СЛУХАЛИ: Швидь І.В., заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, яка подякувала всім присутнім за небайдуже 
ставлення діяльності нашої громади, за активну участь в обговоренні та 
повідомила, що за результатами громадського обговорення буде рекомендовано 
розробнику завершений проект ДПТ надати до Покровської районної державної 
адміністрації для розгляду та затвердження згідно з чинним законодавством 
України.

Головуючий на слуханнях: 

Секретаріат слухань:

Лічильна комісія:

І.В. ШВИДЬ 

В. І. Губіч 

Н. М. Шульга 

Л. М. Муляр 

О. О. Карабут




