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Протокол громадських слухань від 20.08.2020 року

ПРОТОКОЛ №3 
Громадських слухань 

на тему : Затвердження містобудівної документації «Детальний план території для 
відведення земельної ділянки під розміщення газозаправного пункту за адресою : 
вул.Нова б/н, с.Піски, Новопсковського району Луганскої області»

20.05.2020 с.Піски
Місце проведення :сільський будинок культури 
час проведення: 10.00- 11.30.
Учасники громадських слухань всього- 43 особи в тому числі :

-мешканці с.Піски ,Булавинівка - 40 осіб
- запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування Пісківської 

сільської ради -3 особи.
Г оловуючий Громадських слухань - Землевпорядник сільської ради Бублик І.М. 
Секретар Громадських слухань - Секретар сільської ради Заволодько О.О.

Головуючий відкрив Громадські слухання та ознайомив з правилами проведення 
громадських слухань.
СЛУХАЛИ: І.Про порядок денний та регламент громадських слухань.
ДОПОВІДАВ: Бублик Іван Миколайович
Ознайомив присутніх з Порядком денним Громадських слухань 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження містобудівної документації «Детальний план території для відведення 
земельної ділянки під розміщення газозаправного пункту за адресою : вул.Нова б/н, 
с.Піски, Новопсковського району Луганскої області»

Доповідач :Бублик І.М.- головуючий слухань
2.Обговорення учасниками громадських слухань питання щодо Затвердження 
містобудівної документації «Детальний план території для відведення земельної ділянки 
під розміщення газозаправного пункту за адресою : вул.Нова б/н, с.Піски, 
Новопсковського району Луганскої області»



3.Підбиття підсумків Громадських обговорень.
Регламент громадських обговорень:
доповідачу - до 5 хвилин
для виступу з обговорення - до 5 хвилин

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний та Регламент громадських слухань.
СЛУХАЛИ : Бублик І.М. -землевпорядника сільської ради доповів що Затвердження 
містобудівної документації «Детальний план території для відведення земельної ділянки 
під розміщення газозаправного пункту за адресою : вул.Нова б/н, с.Піски,
Новопсковського району Луганскої області» виготовлений «Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СтарБудПроект» м.Старобільськ проект розроблений з метою 
будівництва АГЗП для заправок автомобілів є перспективним напрямком діяльності і 
достатньо ефективним вкладанням капіталу. Проектований АГЗП -  стаціонарного 
заводського виготовлення з розміщенням на одній рамі резервуарів СВГ,насосу та паливо 
роздавальної колонки.У цьому разі відстань від паливнороздавальної колонки до 
резервуара с СВГвизначається згідно з технічними умовами заводу виробника.На ділянці 
проектом передбачено розміщення наземних резервуарів будівлі станції технічного 
обслуговування ,майданчик для засобів: площадка для контейнерів ТПВ,стоянка 
автомобілів ,місця для посадки і висадки пасажирів. Ділянка АГЗП огороджується 
металевою провітрюваною (решітчастою) огорожею. Для ліквідування пожеж повинні 
бути передбачені резервуари з водою ,що визначається в складі робочого проекту. 
Відстань від наземного СВГ до водозабірного колодязю резервуару протипожежного 
запасу води 40,0 м. Розміщення об*єкта відноситься до категорії підприємств ,що 
потребують створення санітарно -  захисної зони до житлової і громадської забудови . 
Відстань від наземного резервуару СВГ до житлової забудови понад 40,0 м. 
Функціональне використання ділянки не суперечить діючому земельному законодавству і 
відповідає Земельному кодексу України. Територія опрацювання детальним планом 
знаходиться в межах с.Піски Детальний план території розроблений на топооснові 
М І: 1000 наданої замовником матеріалів публічної карти .

Тривалість розрахункового періоду реалізації рішень детального плану прийнята в 
одну чергу будівництва терміном до 7 років.

ВИСТУПИЛИ: Касяненко О.Ф. він зазначив щодо будівництва газозаправного 
пункту назріло давно вона буде обслуговувати населення п*яти населених пунктів, 
місце для будівництва вибрано згідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності»

ВИСТУПИЛИ: Бугаєвський О.В. забудова здійснюється на вільних територіях в 
межах проектної земельної ділянки .Будівлі і споруди повинні бути розташовані згідно до 
вимог технологічного процесу зливання , розливу моторного палива та скраплених газів ,з 
дотриманням протипожежних відстаней між обладнанням при раціональному 
використанні внутрішньогосподарської і зовнішньої дорожньої системи.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії Пісківської сільської ради затвердити 
«Детальний план території для відведення земельної ділянки під розміщення 
газозаправного пункту за адресою : вул.Нова б/н, с.Піски, Новопсковського району 
Луганскої області»

ГОЛОСУВАЛИ: «за- 38», «проти -  3», «утримались -  2»

Головуючий довів до відома ,що всі матеріали громадського обговорення будуть 
оброблені відповідно до встановленого законодавства та винесено на розгляд чергової 
сесії Пісківської сільської ради.



Г оловуючий Г ромадських слухань 

Секретар Г ромадських слухань

I.М.Бублик 

О.О.Заволодько


