






              Члени комісії  та  розробники   ДПТ, СЕО обговорили питання відносно   екологічної  

ситуації    в частині  зелених насаджень, розробник зазначив, що  ситуація не погіршилась і 

не стала кращою а  залишилась  нарівні.  Розробник  СЕО  зазначив,  що всі зауваження  та 

пропозиції  мають бути  обґрунтовані  з урахуванням  законодавства.   Обговорили питання 

водогону, заповнення водосховищ збереження рослин.    

                  А.Цимбал запропонував    додатково звернутись до управління екології  за 

інформацією щодо волошки. Інформує  щодо    зонінгу та тих  територій, які виключені  із 

нього,  а також  щодо необхідності виправлення в звіті про СЕО інформації    відносно 

генплану  2009 року  зі змінами,   оскільки дані  зміни не вносились до генплану.  

               Г.Суров повідомив  про нормативні   показники площі  озеленення на  людину 

відповідно ДБН, зазначив, що  закладена   площа озеленення  передбачена   проектом  МД, 

СЕО є більшою ніж 7 кв.м. на людину  по всім  ДПТ  окрім  території мкр. Леваневців  та 

становить 11 кв.м.  

                А.Зубик звертає увагу, що    розвиток  території  повинен бути  за рахунок як 

житлової  забудови так  і  озеленення територій. Мешканці міста висловили думку, що площа 

озеленення   проектним рішенням вказана як  66 відсотків  від норми, що   є недостатнім, у 

тому числі  в межах  мкр. Ліски-2, який  будується.  

                 Є.Поляков   зауважив, що  серед  зауважень  та позицій  громадськості, які  є 

прийнятими  є  додаткові території   для озеленення, таким чином показник   озеленення 

зросте. 

                  Г.Суров  запропонував   після коригування  ДПТ та звіт про СЕО  з урахуванням 

прийнятих  зауважень, пропозицій та прийнятих рішень   оприлюднити  проект  для 

ознайомлення громадськості. Рекомендував членам комісії при  наданні зауважень 

керуватись  чинними нормами та правилами, та не надавати   вимоги  тих норм, які не діють. 

                А.Цимбал   поінформував всіх присутніх, що  з’явились  громадяни, які  є членами 

комісії і є  кворум. Запропонував  розглянути  всі питання по СЕО. 

                Є.Поляков   зауважив, що   всі члени комісії мають перелік питань,  по яким  буде 

голосування,  і  більш результативним  буде саме  розгляд   спірних питань. Щодо  СЕО 

зазначив, що   всі присутні    є свідками того, що розробник    СЕО  їх враховує. 

                 О.Глущенко    надав  зауваження    щодо    надання порядку денного засідань. 

                 Г.Суров пропонує доповнити  звіт про СЕО текстом: проектом документа 

державного планування запропоновано проходження  процедури ОВД  для об’єктів 

визначених  ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» зі змінами задля запобігання, 

відвернення,  уникнення, зменшення, усунення    негативного впливу на навколишнє  

природне середовище. 

                 Є.Поляков   наголосив  по даній пропозиції, що  всі  об’єкти, які мають  проходити 

процедуру ОВД  мають її  проходити.   

                А.Цимбал  повідомляє Т.Сусловій, що можливість  проводити коригування МД  

після   кожного  зауваження чи пропозиції, відсутня. 

                 Т.Суслова зауважує, що в звіті про СЕО відсутня інформація про негативний  

вплив  об’єктів   промисловості в   мкр. Намив  на   житлову забудову, необхідності    

проведення ОВД  по кожному підприємству  мікрорайону  для врахування  даної   інформації 

в проекті. 

                 А.Цимбал   зазначив, що   була пропозиція  проголосувати за  запропонований  

розробником  СЕО пункт. 

                 Г.Суров зазначив,що питання ОВД  вже були  обговорені, а також звернувся  до 

членів комісії  щодо   доцільності внесення    поправок   в  запропонованому  ним  вигляді  

або  наявності  пропозицій  відносно  цього у комісії, які повинні мати  чітке формулювання 

та  відповідати  вимогам ЗУ «Про оцінку  впливу  на довкілля» та  «Про стратегічну 

екологічну    оцінку». 
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