


 

 

      

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 Розгляд спірних питань пропозицій громадськості рішення  про врахування яких 

розробник - ФОП Зубик А.В. і замовник - департамент архітектури та містобудування 

Миколаївської міської ради не можуть прийняти самостійно, про врахування або їх 

відхилення у містобудівній документації: «Коригування:детальний план території 

обмеженою вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала Карпенка, 

Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м. Миколаєві); 

детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону «Ліски-2» в м. 

Миколаєві; детальний план мікрорайону «Північний» в м. Миколаєві» та звіту про СЕО 

(далі- ДПТ,СЕО). 

             До початку проведення  засідання  член Погоджувальної комісії  О.Єфименко  

зробив заяву, що ним   направлено   на ім’я на  міського голову  заяву  про те, що    дана  

комісія  не відповідає  вимогам законодавства  та додав, що відмовляється   брати участь в 

роботі комісії.  

             Д.Салімон  також  підтримав  думку  О. Єфименка, додав, що  в нього також є 

зауваження до роботи та складу комісії.  

             Голова комісії  Ю.Андрієнко  повідомив всіх присутніх  про склад   членів комісії 

та зазначив, що   дане  засідання, яке є  першим,  також  являється   організаційним. 

             Заступник комісії  А.Цимбал проінформував  про регламент роботи  по ДПТ, 

кількісний склад  Погоджувальної   комісії  у  кількості 28 осіб, а також    повідомив  про    

зауваження та пропозиції, які надійшли  до  департаменту по ДПТ та СЕО   в  процесі   

проведення   громадських   обговорень    в період   з 08.10.2020 по 05.03.2021, про 

проведення громадських  слухань – 03.03.2021, результати яких оприлюднені    на сайті 

Миколаївської міської ради. Інформував про підстави для створення даної комісії з метою 

врегулювання пропозицій громадськості, рішення  про врахування яких розробник - ФОП 

Зубик А.В. і замовник - департамент архітектури та містобудування ММР не можуть 

прийняти самостійно, а саме Порядок  проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 

№ 555. 

     О.Потєха  висловив думку, що  не всі питання    були внесені  до  переліку   

питань, які  винесені  на розгляд погоджувальної комісії.  

     Є.Поляков зазначив, що  до департаменту архітектури та містобудування ММР     

від громадськості надійшла  велика кількість зауважень та пропозицій  по проєкту    ДПТ, 

СЕО, однак  на комісію  винесені  лише ті, що є спірними. По іншим поданим 

зауваженням і пропозиціям  в процедурі    замовником рішення прийнято. 

     А.Зубик зазначив, про  доцільність   надання  зауважень та пропозицій саме в 

письмовому виді, для можливості  їх попереднього    опрацювання  розробником по СЕО 

та  надання відповіді по суті. 

    А.Галкіна  зазначила, про необхідність   присутності  на засіданнях комісії   

розробників по  СЕО,   для можливості   обговорення  містобудівної документації,   з 

урахуванням    наявності великої кількості питань по розділу СЕО. 

Є.Поляков звернув увагу присутніх, що  термін   для  надання   пропозицій та 

зауважень  від  громадськості, з урахування карантинних   обмежень  було збільшено,  а 

відтак у громадськості  була  достатня  кількість  часу для їх надання - понад півроку. 

               А.Цимбал погодився з пропозицією  про    необхідність  запрошення розробників    

СЕО на засідання комісії. 
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