
ДО ВІДКА  ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 
з органами виконавчої влади

„Детального плану території для розміщення сміттєпереробного об'єкту за 
межами населеного пункту на території Ірлявської сільської ради" та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку до детального плану території
Відповідно до отриманих письмових зауважень Департаменту екології та природних ресурсів
від 15.04.2020 № 631 /02-01 складена довідка (таблиця )

№
п/
п

Уповноваж 
ений орган

Редакція частини 
проекту ДПТ/Звіту про 
СЕО до якого 
висловлюються 
зауваження/ пропозиції

зауваження пропозиції Спосіб врахування
(повністю
враховано,
частково
враховано,
або обгрунтовано відхилено

Обгрунту
вання

До проекту ДПТ зауважень не поступало
До звіту про СЕО

] Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів

ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ 
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ 
ТЕРИТОРІЇ ТА ЙОГО 
ЗВ”ЯЗОК 3 ІНШИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ 
ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ

Деталізувати техніко- 
економічпі показники з 
наданням інформації щодо 
відповідності проекту 
детального плану території 
"Розміщення об’єкту 3 
переробки твердих побутових 
відходів за межами 
населеного пуншу на 
території Ірлявської сільської 
ради" затвердженій в 
установленому порядку 
містобудівної документації, у 
т.ч. із наданням відповідного 
викопіюваиня зі Схеми 
районного планування, Схеми 
планування території області, 
а також з наданням наявних 
планів соціально- 
економічного розвитку 
населеного пункту.

План існуючого використання 
території суміщений з опорним 
планом та схемою 
планувальних обмежень 
(відповідно до ДБН Б 1.1.- 
14:2012 пункти 5.13 та 5.14) 
відповідно до схеми планування 
території області.

Враховано

2 Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОТОЧНОГО СТАНУ 
ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ УМОВ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ, ТА СТАНУ 
ЙОГО ЗДОРОВ’Я, А 
ТАКОЖ ПРОГНОЗНІ 
ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, 
ЯКЩО ДОКУМЕНТ 
ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ 
ЗАТВЕРЖЕНО

Включити до Звіту інформацію 
про соціально-економічні ризики 
при реалізації проекту 
детального плану території:

-аналіз можливих соціальних 
конфліктів;

-цілі проекту та очікуванний 
економічний ефект;
Оцінити у звіті поточний 
екологічний стан місцевості та 
можливий кумулятивний вплив. 
Включити до Звіту 
інформацію про поточний 
стан Оповітря, 
зазначити категорію та якість 
грунту, наявності на 
запланованій для будівництва 
гериторіі рослин та тварин 
занесених до Червоної книги 
України, а також інформацію 
щодо існуючого стану 
зелених насаджень та 
прогнозовані зміни цього 
стану внаслідок реалізації 
проекту детального плану 
гериторіі.

Попередження і регулювання 
соціальних конфліктів багато в 
чому залежать від зовнішніх 
об’єктивних чинників, тобто 
загального стану того 
економічного, соціального, 
культурного і політичного 
середовища, в якому це 
відбувається;
На основі всебічного аналізу, 
наведеного та викладених у 
розділах СЕО,детального плану 
території з метою досягнення 
цілей екологічної політики, 
встановлених на національному 
та місцевому рівнях, 
запропоновано ряд заходів для 
пом'якшення виявлених 
потенційних негативних 
наслідків для навколишнього 
середовища та здоров'я 
населення.

У звіті п.2 є опис впливу на 
грунти, повітря і т. д наявності 
на запланованій для будівництва 
територіі рослин та тварин 
занесених до Червоної книги 
України-нема, щодо існуючого

Враховано



стану зелених насаджень — на 
земельній ділянці зелені
насадження відсутні.

Департамент ЕКОЛОГІЧНІ Зазначити відношення Під час розробки звіту про Врахонано
екології та ПРОБЛЕМИ, У Т.Ч. земельних ділянок для стратегічну екологічну оцінку
природних РИЗИКИ ВПЛИВУ НА містобудівних потреб до були визначені основні
ресурсів ЗДОРОВ’Я територій та об’єктів проблеми для навколишнього

НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ екомережі та об’єктів середовища та охорони здоров’я
С Т О С У Ю Т Ь С Я  д д п , культурної спадщини, населення, надані
ОСОБЛИВО санітарно- захисних та характеристики даних впливів,
ТЕРИТОРІЙ 3 охоронних зон, водозаборів, проаналізовані їх територіальні
ПРИРОДООХОРОННИ водних об’єктів із аспекти. Були визначені
М СТАТУСОМ зазначенням їх статусу ключові екологічні цілі та

(прибережні захисні смуги, завдання, їх відношення до
водоохоронні зони, тощо). містобудівної документації, та
Провести розрахунки та визначені можливості їх
аналіз ймовірного впливу на врахування про розробленні
згадані території та об’єкти із проектних рішень в
зазначенням компенсаційних генеральному
та природоохоронних заходів. плані.Будівництво та 

обслуговування об’єкту з 
переробки твердих побутових 
відходів планується в межах 
проектованої ділянки. Перед 
початком будівництва буде 
призначено фахівця, який буде 
відповідальним за 
дотримання екологічних та 
соціальних вимог під час 
будівельних робіт. Також ця 
людина буде підтримувати 
регулярний контакт не тільки із 
державними контролюючими 
органами, а й начальником 
відділу охорони 
навколишнього природного 
середовища, начальником 
відділу охорони праці та 
особою, відповідальною на 
підприємстві за зв’язок із 
громадськістю та корпоративну 
соціальну відповідальність.

4 Департамент ОПИС Н АСЛІДКІВ д л я Відобразити у звіті детальну У розділі 6 Звіту про Врахонано
екології та ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ інформацію про оцінку стратегічну екологічну оцінку є частково
природних ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я прогнозованого впливу на опис впливу.
ресурсів НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ грунти та геологічне У розділі 4 Звіту про

ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, середовище на етапі стратегічну екологічну оцінку
КУМУЛЯТИВНИХ, будівництва. Вказати прямий вказаний процес переробки
СИНЕРГІЧНИХ, та опосередкований вплив на відходів та їх наслідки таблиця
КОРОТКО-СЕРЕДНЬО- грунти на етапі експлуатації 4.1 .-4.2.-4.3 та таблиця 6.1.
ТА об’єкту. Деталізувати технологічні
ДОВГОСТРОКОВИХ (1, Включити до звіту процеси можливо буде після
3-5 ТА 10-15 РОКІВ інформацію про види флори розробки проекту розміщення
ВІДПОВІДНО, А ЗА та фауни, їх оселища, які даного об'єкту.
НЕОБХІДНОСТІ - 50- ймовірно зазнають впливу під
100 РОКІВ), час будівництва, експлуатації
ПОСТІЙНИХ І та під час можливих
ТИМЧАСОВИХ, проектних аварійних



Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів

ПОЗИТИВНИХ І
НЕГАТИВНИХ
НАСЛІДКІВ

ЗАХОДИ, ЩО
ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
ВЖИТИ ДЛЯ
ЗАПОБІГАННЯ,
ЗМЕНШЕННЯ ТА
ПОМ’ЯКШЕННЯ
НЕГАТИВНИХ
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ
ДОКУМЕНТА
ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ

ситуацій, з переліком 
природоохоронних заходів. 
Деталізувати повний процес 
переробки відходів на 
комплексі, описавши та 
охарактеризувавши усі стадії 
проходження твердих 
побутових відходів.
Надати інформацію про стан 
та можливий вплив на 
підземні води від 
запланованої діяльності. 
Вказати у звіті детальну 
інформацію про оцінку 
прогнозованих викидів в 
атмосферу (якісний та 
кількісний склад) в процесі 
будівництва комплексу та під 
час його експлуатації (на усіх 
етапах), у тому числі з 
урахуванням прогнозу 
несприятливих 
метеорологічних умов. 
Вказати методи очистки та 
моніторингу викидів. Додати 
до звіту розу вітрів на даній 
території. Вказати у звіті 
кількісні та якісні 
характеристики відходів, що 
направлятимуться на 
захоронення, місце 
розташування полігонів та їх 
технологічні характеристики, 
способи транспортування, 
завантаження та 
розвантаження цих відходів. 
Деталізувати технологічні 
характеристики резервуару 
збору технологічного 
інфільтрату, дощових стоків з 
твердого покриття пожежного 
запасу води. Вказати методи 
поводження з водами 
інфільтрату (очищення, етапи 
використання, спосіб забору, 
місце викиду).Відобразити у 
звіті способи поводження з 
фракціями, що 
утворюватимуться у 
результаті переробки 
сировини (вторинна 
сировина, технічний компост, 
тверде відновлювальне 
паливо та інертна фракція) 
Вказати у звіті заходи, 
спрямовані на запобігання 
надзвичайних ситуацій під 
час проведення діяльності та 
шляхи їх ліквідації.
Описати заходи, спрямовані 
на уникнення, наскільки це 
можливо, фрагментації 
території, зокрема її 
природних ділянок та 
ділянок, зайнятих культурною 
рослинністю, у тому числі 
сіножатей, пасовищ, 
полезахисних лісових смуг та

На виконання вимог Закону 
України «Про природно 
заповідний фонд України», 
ознайомившись з матеріалами 
які опубліковані на У/еЬ-сайті 
«есо2акаграІ.§оу.иа», можна 
зробити висновок що реалізація 
детального плану, станом на 
початок 2020 року, не 
поредбачає заходів,
спрямованих на збереження 
територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду згідно з 
Переліком територій та об’єктів

Врахонано



інших захисних насаджень. природно-заповідного фонду
Описати заходи, спрямовані загальнодержавного та
на максимальне збереження місцевого значення,
ділянок із Грунтовим та розташованих у Закарпатській
рослинним покривом при області. Також не потребує
здійсненні містобудівної заходів спрямованих на
діяльності. збереження інших територій,
Описати заходи, спрямовані що підлягають охороні згідно з
на збереження інших вимогами Закону України “Про
територій охорони ЗГІДНО 3 екологічну мережу України”,
вимогами Закону України рішення Закарпатської обласної
“Про екологічну мережу ради від 10.07.2014 №1033 “Про
України”, рішення затвердження схеми
Закарпатської обласної ради формування екологічної мережі
від 10.07.2014 №1033 “Про 
затвердження схеми 
формування екологічної 
мережі Закарпатської області” 
та рішення Ужгородської 
районної ради 09.12.1011 
№199 “Про затвердження 
схеми екомережі 
Ужгородського району”.

Закарпатської області”

6 Департамент О Б Г Р У Н Т У В А Н Н Я Описати виправдані Альтернативи іншого характеру Враховано
екології та В И Б О Р У  В И П Р А В Д А Н И Х альтернативи (варіанти відсутні з огляду на
природних А Л Ь Т Е Р Н А Т И В , Щ О технологічних рішень необхідність провадження даноїресурсів Р О З Г Л Я Д А Л И С Я , о п и с  

С П О С О Б У , в  я к и й
планованої діяльності або планованої діяльності. Також

ЗД ІЙ С Н Ю В А Л А С Я
С Т Р А Т Е Г ІЧ Н А

територіальні альтернативи 
(із обгрунтуванням причин

розглянуто альтернативні 
варіанти щодо технічного та

Е К О Л О Г ІЧ Н А  О Ц ІН К А , У вибору основного варіанту. технологічного забезпечення
Т О М У  Ч И С Л І БУ Д Ь -Я К І Представити ситуаційну будівництва та територіального
У С К Л А Д Н Е Н Н Я схему із альтернативними розміщення об'єктів планової
(Н Е Д О С Т А Т Н ІС Т Ь  
ІН Ф О Р М А Ц ІЇ Т А

варіантами (виправданими 
альтернативами)

діяльності.

Т Е Х Н ІЧ Н И Х  ЗА С О Б ІВ
П ІД  Ч А С  З Д ІЙ С Н Е Н Н Я  
Т А К О Ї О Ц ІН К И )

7 Р Е З Ю М Е Матеріали звіту про Підписано Враховано
Н Е Т Е Х Н ІЧ Н О Г О стратегічну екологічну оцінку
Х А Р А К Т Е Р У підписати замовником -
ІН Ф О Р М А Ц ІЇ,
П Е Р Е Д Б А Ч Е Н О Ї

органом місцевого
П У Н К Т А М И  1 -10  Ц ІЄ Ї

самоврядування, який є
Ч А С Т И Н И , відповідальним за
Р О ЗР А Х О В А Н И Х  Н А розроблення документів
Ш И Р О К У  А У Д И Т О Р ІЮ державного планування 

відповідно до ст. 1,4, 11 
Закону України від 20.03.2018 
№ 2354-УІІІ “Про стратегічну 
екологічну оцінку”.

У контексті СЕО проекту Детального плану території метою розгляду альтернативних проектних 
рішень та їх екологічних наслідків учасники слухань, запропонували розглянути “нульовий”, без 
впровадження проектних змін. За результатами СЕО надано рекомендації до змісту заходів планової 
діяльності та заходи з моніторингу впливу реалізації планової діяльності на довкілля, що відповідно 
до ст. 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повинно бути враховане в документі 
детального планування. Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів 
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля. Тобто, проектом передбачається створення та розвиток інфраструктури для управління 
різними видами відходів, яка підлягатиме процедурі оцінки впливу на довкілля.



Письмові зауваження Департаменту екології та природних ресурсів від 
№ 631/02-01, протокол громадських слухань додаються.

15.04.2020

В.о. голови державної адміністрації ристина МАЦКО



ДОВІДКА
про громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку до детального плану

території
, Детального плану території для розміщення сміттєпереробного об'єкту за межами 

населеного пункту на території Ірлявської сільської ради"

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року, Методичних рекомендацій із здійснення 
стратегічної екологічної, оцінки документів державного планування, затверджених Наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 року повідомляємо 
наступне.

Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної екологічної 
оцінки:

1.Заява про визначення обсягу стратегічно екологічної оцінки детального плану 
«детального плану території для розміщення сміттєпереробного об'єкту за межами 
населеного пункту на території Ірлявської сільської ради" оприлюднена 03.04.2020 року 
Оголошення на офіційному веб-сайті Ужгородської РДА: Ьйр5://игЬ-гсіа.еоу.иа/5іогіпка/с1еіаІпі-р1апу- 
іепдогіу: в газеті “Ужгород” від 02.04.2020р. та газеті “РІО” від 02.04.2020р.

2. Повідомлення про оприлюднення Детального плану території та звіт про стратегічну 
екологічну оцінку до детального плану території „Детального плану території для 
розміщення сміттєпереробного об'єкту за межами населеного пункту на території Ірлявської 
сільської ради" опубліковано в газеті “Ужгород” від 09.05.2020р. та газеті “РІО” від 
02.05.2020р..

3. Повідомлення про оприлюднення Детального плану території та звіт про стратегічну 
екологічну оцінку до детального плану території "Детального плану території для 
розміщення сміттєпереробного об'єкту за межами населеного пункту на території Ірлявської 
сільської ради" оприлюднена 30.04.2020 року Оголошення на офіційному веб-сайті 
Ужгородської РДА: ЬЦрз://и2Ь-гс1а.§оУ.иа/$іогіпка/с1еіа1пі-р1апу-ІегуІогіу

4. Проект детального плану території та Звіт про стратегічну екологічну оцінку, надані
на розгляд громадськості, розміщувалися у місцях, доступних для громадськості: в
Ужгородській РДА: Відділ містобудування та архітектури Ужгородської районної державної 
адміністрації адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 10. тел. 61-29-17. 
е-гпаіі: агЬигг(іа@икг.пеі та на офіційному веб-сайті Ужгородської РДА: Ьпрз://игЬ-
піа.аоу.иа/зюгіпка/сіеіаіпі-ріапучегушгіу

4.1. Громадське обговорення проекту містобудівної документації території „Детального 
плану території для розміщення сміттєпереробного об'єкту за межами населеного пункту на 
території Ірлявської сільської ради” та Звіту із стратегічної екологічної оцінки розпочато 30 
квітня 2020 року та завершено 01 червня 2020 року.

5. На виконання статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21 
Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», вимог Постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні» об 10:00 годині 02 червня 2020 року у приміщенні 
Ужгородської районної державної адміністрації, за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Загорська, 10 проведені громадські слухання проекту детального плану території та 
Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Про час та дату проведення громадських слухань (обговорень) громадськість була 
повідомлена у повідомленні про оприлюднення документа державного планування та Звіту 
про стратегічну екологічну оцінку шляхом розміщення його у газетах “Ужгород” від 
09.05.2020 р. та газеті “РІО” від 02.05.2020 р. та на офіційному Ужгородської РДА: 
йЦрз://и2Ь-гс1а.§оу.иа/з1огіпка/(ЗеІа1пі-р1апу-Іегу1огіу

Учасників громадського обговорення ознайомили із основними кресленнями території 
щодо якого розроблено проект Детального плану території, з техніко-економічними 
показниками, з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками.



В ході громадського обговорення було доведено до громадськості вимоги Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» щодо необхідності врахування зауважень та 
пропозицій громадян до визначених обсягів стратегічної екологічної оцінки до проекту 
Детального плану території.

Всіх присутніх ознайомили із Звітом про стратегічну екологічну оцінку проекту 
Детального плану території та запропонували внести за необхідності доповнення та 
зауваження. При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей 
охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, які мають відношення до проекту 
Детального плану території» були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених 
проблем.

За період з ЗО квітня 2020 року по 01 червня 2020 року року включно до Віл діл у  
містобудування та архітектури Ужгородської районної державної адміністрації не надійшло 
жодного звернення від громадськості до проекту Детального плану території та Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території.

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
№
п/п

Автор зауважень Редакція частини
проекту
ДПТ/Звіту про
СЕО до якого
висловлюються
зауваження/
пропозиції

зауваження
пропозиції

Спосіб врахування
(повністю
враховано,
частково
враховано,
або обгрунтовано
відхилено

Обгрунтування

До проекту ДПТ зауважень не поступало 
До звіту про СЕО зауважень не поступало

Додаток: протокол громадського слухання від 02.06.2020 р.

Начальник відділу містобудування 
та архітектури райдержадміністрації

2_
Галина ДЕНИС



ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 
ЩОДО РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ

в проекті містобудівної документації

«Детальний план території для розміщення об’єкту з переробки твердих 
побутових відходів, за межами населеного пункту, 

на території Ірлявської сільської ради»

02 червня 2020 р. м. Ужгород, вул. Загорська, 10
(приміщення Ужгородської РР та РДА)

Слухання відкрив голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський 
Вячеслав Миколайович, який повідомив, що головуючим на громадських 
слуханнях буде уповноважений представник замовника містобудівної документації, 
а саме: начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації 
Денис Галина Михайлівна.

Денис Г.М. повідомила про те, що сьогодні ми проводимо громадські слухання з 
розгляду містобудівної документації - „Детальний план території для розміщення 
об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту, на 
території Ірлявської сільської ради”.

Слухання проводяться у відповідності до Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою КМУ 
від 25.05.2011р.

Буде вестися аудіо запис.
1. Для ведення протоколу необхідно обрати секретаря слухань.
Секретарем слухань було обрано Керецман Діану Іванівну (секретар

Дубрівської сільської ради).
Голосували одноголосно.

2. Обрати лічильну комісію -3 чол.
Сухар Яна Іванівна, Король Олена Степанівна та Гурзан Наталія Михайлівна 
Голосували одноголосно.

Встановити регламент для виступаючих:
Доповідачу по детальному плану території - 10 хв.
Виступаючим -  до 2 хв.

На слухання зареєструвалося 87 чол. на 16.00 год. за к.ч.
За -  87; проти -  0; утримались - 0.

Підставою для розроблення детального плану території для розміщення 
об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту, на 
території Ірлявської сільської ради, було розпорядження голови 
райдержадміністрації 18.03.2020 № 113 та від 09.04.2020 № 146.



*

Далі головуюча проінформувала, що було витримано процедуру з 
розроблення та погодження містобудівної документації згідно чинного 
законодавства, а саме:

укладено трьохсторонній Договір між Ужгородської
райдержадмшістрацією, КП Закарпатської обласної ради „Будкомплектторг” та 
ТОВ „Смарттаун” на розроблення „Детального плану території для розміщення 
об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту, на 
тер и то р ії Ірляксько ї с іл ьськ о ї ряди;

- отримано Державні інтереси та враховані всі зауваження та пропозиції
служб;

- пройдено процедуру стратегічної екологічної оцінки та враховано 
зауваження і пропозиції;

- проект детального плану території розглядався на містобудівній раді при 
управлінні містобудування та архітектури Закарпатської ОДА, де отримав 
підтримку професійної ради. ДПТ відповідає діючим ДБН та ГБН України.

Замовником містобудівної документації -  виступає Ужгородська районна 
державна адміністрація.

Розробник проекту детального плану території та Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку -ТОВ „Смарттаун".

Метою розробки даного детального плану території є визначення параметрі і 
забудови, цільового та функціонального призначення земельної ділянки, санітарно 
гігієнічних норм;

визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щод' 
охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;

забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення. 
Повідомлення про оприлюднення детального плану території,сам проект ДПТ 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку, дату проведення громадських слухань бул 
розміщено ЗО квітня 2020 р. на офіційному веб-сайті Ужгородські 
райдержадміністрації, а також в газетах „Ужгород" від 09 травня 2020 р. та „РІС 
від 02.05.2020 № 18 (1151).

Обговорення документу державного планування закінчилось 01 червня 201 
року. Громади Ужгородського району та міста Ужгорода мали можливіс 
ознайомитися із Звітом про стратегічну екологічну оцінку та проектом детально 
плану території і внести свої пропозиції та зауваження.

Зауважень та пропозицій у визначений термін до райдержадміністрації 
поступило.

Головуюча запропонувала наступний порядок денний:
1. Ознайомлення з проектом детального плану території.
2. Обговорення проекту ДПТ.
3. Голосування учасників громадських слухань.

Голосували:
Одноголосним голосуванням присутні підтримали порядок денний.

Денис Г.М. для ознайомлення присутніх з проектом детального пл; 
території для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів,



'

/
межами населеного пункту, на території Ірлявської сільської ради, надала слово 
розробнику проекту - архітектору ТОВ «Смарттаун» - Віталію Гурину.

Гурин В. доповів.
Проект детального плану території для розміщення сміттєпереробного об'єкту 

за межами населеного пункту на території Ірлявської сільської ради виконано на 
замовлення Ужгородської РДА згідно розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 18 березня 2020р. №113 на основі завдання на проектування 
розроблен ого  у в ід п ов ід н ості до  Д БН  Б 1 1-14 2012 „С к л ад  та зм іст  д етал ьн о го  
плану території”.

При проектуванні враховані вимоги Закону України „Про регулювання 
містобудівної діяльності”, ДБН Б.2.2-12:2019 „Планування та забудова територій”, 
ДСП 173-96 „Санітарні правила планування та забудови населених пунктів” (наказ 
№173 від 19.06.96),ДБН В.2.4-2-2005 „Полігони твердих побутових відходів. 
Основні положення проектування” та ГБН В.2.2-35077234-001:201 1 „Підприємства 
сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного 
проектування”.

Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. №863 «Про 
затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського 
призначення» повинні обов’язково виконуватись на наступних, більш детальних 
стадіях проектування конкретного об’єкту містобудування.

Розроблення проекту детального планування виникло у зв’язку із такими 
змінами:

- вирішення гострої соціально-екологічної проблеми із твердими побутовими 
відходами;

- реалізація рішень проекту Схеми планування території Ужгородського 
району;

- нові діючі нормативні документи містобудівної політики;
- вирішення концепції перспективного розвитку території з визначенням 

чіткого зонування.
При розробці, були використані та враховані такі матеріали:

- натурне обстеження території детального планування;
- план топографічного знімання М 1:1000;
- викопіювання із Схеми районної планіровки Ужгородського району;
- викопіювання із Схеми планування Закарпатської області;
- державні інтереси, надані Управлінням містобудування та архітектури 

Закарпатської ОДА.
В проекті враховано основні рішення проекту Схеми планування 

Закарпатської області. Детальний план території розроблений на розрахунковий 
термін до 2040 року. Термін дії детального плану -  безстроковий.

Затверджений проект Ужгородською РДА є основним документом, ще 
визначає подальший розвиток території.

Даний проект являється обов'язковим для всіх організацій, що здійснююті 
забудову на даній території і основою для вирішення всіх питань пов'язаних і 
використанням території в межах проекту.



В затверджений проект при відповідному обгрунтуванні можуть бути внесені 
зміни автором проекту, який розробив проект, та з дозволу органу, який затвердив 
його.

Проектована територія для розміщення об’єкту з переробки твердих 
побутових відходів знаходиться за межами населеного пункту на території 
Ірлявської сільської ради Ужгородського району та займає площу 23,05 га.

В даний момент, на території проектування, відсутні промислові, складські 
або ком унальн і об 'єкти , щ о м ож уть зд ій сн ю вати  н егати вн ий  вплив на загальний  
стан навколишнього середовища. На околицях території, охопленої детальним 
планом, присутні ряд земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 
Неподалік розміщена сонячна електростанція.

В цілому, стан навколишнього середовища на території проектування можна 
охарактеризувати як відмінний та сприятливий для розміщення об’єкту з переробки 
твердих побутових відходів.

На даний час ділянка, що пропонується для розміщення об’єкту з переробки 
твердих побутових відходів належить до земель сільськогосподарського 
призначення і включає ряд земельних ділянок, право власності яких не оформлене. 
В межу детального плану включена територія вздовж водовідвідної канави, для 
передбачення під’їзної дороги.

Територія проектування знаходиться за межами населеного пункту на 
території Ірлявської сільської ради на незабудованих територіях і примикає до 
водовідвідної канави та автомобільної дороги М 06 (Київ-Чоп).

На момент проектування поруч з територією детального планування 
присутня існуюча будівля трансформаторної підстанції з 10 кВт на 0,4 кВт. 
Територія озеленена зарослями чагарників та луків, також присутні городи із 
однорічними насадженнями сільськогосподарських культур.

На суміжних з територією проектування ділянках відсутні капітальні будівлі 
та споруди.

Найближча до території проектування забудова знаходиться на відстані 950 
метрів (ресторан «Короп»),

Згідно топографо-геодезичного знімання М 1:1000, виданого замовником, на 
території проектування відсутні інженерні мережі, проте поруч проходять наступні: 
ЛЕП 35 кВт, що прямує до трансформаторні' підстанції 35 кВт-10 кВт та декілька 
ЛЕП 10 кВт, що трасуються до трансформаторних підпунктів за межами ділянки, 
магістральні газопроводи високого тиску („Уренгой-Помари-Ужгород” з північно- 
західного боку території проектування та „ДУД-І”, „ДУД-П” з південно-східного 
боку), що прямують до ГРС, продуктопровід (від НС „Карпати”), кабелі зв’язку та 
силові кабелі. Безпосередньо близько до ділянки проектування знаходиться 
розподільчий електричний щит (0,4 кВт). Інші мережі відсутні.

Територія опрацювання детального плану не має сформованої вулично- 
дорожньої мережі.

Доступ до проектованої ділянки здійснюється через грунтову дорогу, яка 
сполучається із автомобільною дорогою М 06 („Київ-Чоп”), яка є головною 
транспортною артерією і веде до районних центрів м. Ужгород, м. Мукачева, смт.
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Середнє та інших центрів розселення Ужгородського району і Закарпатської області 
в цілому.

Проектована територія озеленена в основному за рахунок існуючих зарослів 
чагарнику та трав’яних покривів, поряд з ділянкою росте декілька листяних дерев. 
Також поруч присутній пересихаючий водний об’єкт (водовідвідна канава).

Слід зазначити, що існуюча грунтова дорога, яка веде до території 
проектування потребує реконструкції із будівництвом нового твердого дорожнього 
покриття та вл аш туван н я  тр о ту ар у , осв ітлен н я

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на території базується на 
оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, наявності на території 
факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що 
територія відноситься до сприятливої для розміщення об’єкту з переробки твердих 
побутових відходів.

Із планувальних обмежень, що розповсюджуються на земельні ділянки - 
санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, 
запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, 
іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих 
джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів 
оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, 
археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні 
смуги,водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних 
об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, 
об’єктів транспорту тощо), зони особливого режиму використання земель навколо 
військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в 
прикордонній смузі присутні такі:

- встановлюється охоронна зона магістрального газопроводу «Уренгой- 
Помари-Ужгород» в розмірі 350 м від стінки труби;

- встановлюється охоронна зона магістрального газопроводу «ДУД-І» те 
«ДУД-ІІ» в розмірі 350 м від стінки труби;

- встановлюється охоронна зона продуктопроводу в розмірі 200 м від стінки 
труби;

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 35 кВ в розмірі 15 м від крайнього 
проводу;

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 10 кВ в розмірі 10 м від крайнього 
проводу;

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ в розмірі 2 м від крайньоп 
проводу;

- встановлюється охоронна зона силових кабелів та кабелів зв’язку в розмір 
0,6 м від осі кабелю;

- встановлюється водоохоронна зона пересихаючого водного об’єкт; 
(водовідвідної канави) в розмірі 6 м. від урізу води.

Ділянка для розміщення сміттєпереобного комплексу обирається з 
територіальним принципом відповідно до схеми санітарного очищення міста т 
району і проекту районного планування або генерального плану населених пунктів.

Проектний комплекс розміщують згідно вимог ДБН В.2.4-2-2005 „Полігон 
твердих побутових відходів” та ЕБН В.2.2-35077234-001:2011 „Підприємств
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сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного 
проектування”, а саме:

- на землях несільськогосподарського призначення, непридатних для 
сільськогогосподарства, погіршеної якості, не зайнятих зеленими 
насадженнями (особливо лісами 1-ї групи);

- на ділянках, де є можливість вжиття заходів і впровадження інженерних 
рішень, що виключають забруднення навколишнього природного 
сер ед о ви щ а, р о зви то к  небезп ечн их  геологічн и х  п роцесів  чи інш их 
негативних процесів і явищ;

- на ділянках, що характеризуються природною захищеністю підземних вод 
від забруднення;

- за межами зон можливоговпливу на водозабори, поверхневі води, 
заповідники, курортитощо;

- з урахуванням рози вітрів відносно житлової забудови, зон відпочинку й 
інших місць массового перебування населення за межами санітарно- 
захисної зони;

- за межами міст;
- на відстані, не менше:
- З км від межі курортного міста, відкритих водоймищ господарського 

призначення, об'єктів, які використовуються з культурно-оздоровчою 
метою, заповідників, місць відпочинку перелітних птахів, морського 
узбережжя;

- 1 км від межі міст;
- 500 м від житлової та громадської забудови (санітарно-захисна зона);
- 200 м від сільськогосподарських угідь і від автомобільних та залізничних 

шляхів загальної мережі.
- 50 м від межілісу і лісопосадок, не призначених для використання з метою 

рекреації.
Показники можуть коригуватися за даними моделювання чи розрахунків 

впливу такого роду об'єктів на навколишнє середовище, з обов'язковим 
погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами 
державної санітарно-епідеміологічної служби.

Данна земельна ділянка знаходиться на відстані від житлвої забудови 
населених пунктів: с. Чабанівка -  0,77км, с. Ірлява -  1,08км, с. Андріївка - 1,2км; та 
на відстані 20 км та 16 км від аеропортів м. Ужгород та м. Мукачево відповідно.

На півночі від ділянки проектування, вище по рельєфу та на відстані 3,05 км 
знаходиться Андріївське водосховище.

Дана ділянка відповідає всім відстаням від зазначених вище об'єктів, крім 
відстані від сільськогосподарських угідь. Для збереження і можливості 
використання сусідніх територій за призначенням проектом пропонується 
влаштування пило-вітрозахисних посадок дерев по периметру проектованого 
об’єкту або можливість зміни цільового використання сусідніх земельних ділянок 
(для сонячної енергетики) або можливість викупу частини земельних ділянок (для 
розширення зелених насаджень санітарно-захисної зони об’єкту).

Розбудова сміттєпереробного об’єкту передбачається за межами санітарно- 
охоронних та охоронних зон. При реалізації проекту, від території



сміттєпереробного комплексу встановлюється санітарно-захисна зона в розмірі 
500 м.

Наявною містобудівною документацією на територію проектування є Схема 
планіровки Ужгородського району (1981р.) та проект Схеми планування 
Ужгородського району (не затверджений). Згідно схем планування, ділянка, на яку 
розробляється детальний план, розміщена на територіях, які передбачаються саме 
під такого роду об’єкти, тому детальний план території стане гармонійним 
продовж ен н ям  систем и  м істо б у д івн о ї д о к у м ен тац ії У ж го р о д ськ о го  рай он у , 
розробляється з метою реалізації положень генерального плану, впорядкування 
території, уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування 
району, планування і визначення параметрів і вимог до формування забудови на 
даній ділянці, дасть змогу виготовляти наступну проектну документацію, проводити 
будівництво запланованих об’єктів, що в результаті вирішить соціально-екологічну 
проблему в районі та покращить рівень життя та обслуговування населення, за 
рахунок податкових відрахувань.

За функціональним призначенням існуючі земельні ділянку, що розташовані 
на території проектування із не виначеним цільовим використанням та правом 
власності передбачається включити до загальної території із зміною її параметрів, 
конфігурації і цільового використання на землі для промислової забудови. Розмір 
ділянки детального плану прийнятий по існуючим межам існуючих неоформлених 
ділянок різного призначення призначення і становить 23,05 га

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції були враховані 
природні умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Територія 
проектованої ділянки має ухил 2,5%, частково на схилах рельєфу з ухилом до 10%. 
Сміттєпереробний комплекс передбачається висотним.

Ділянка розрахована для обслуговування населення Ужгородського району 
та м. Ужгород. На даний час населення Ужгородського району становить 70 тис. 
чол., міста Ужгород - 116 тис. чол. Згідно Схеми планування Закарпатської області 
на проектний період населення Ужгородського району становитиме 80 тис. чол., 
міста Ужгород - 130 тис. чол. Сумарна кількість населення, що обслуговується 
становитиме 210 тис. чол із загальною кількістю твердих побутових відходів 63 тис. 
т. (0,3 т на чол./рік). Згідно ДБН В.2.4.2-2005 „Полігони твердих побутових 
відходів" в залежності від середньої чисельності населення, що обслуговується 
площа ділянки полігону повинна прийматися 17,67 га. Крім цього, враховуючи 
сучасні тенденції поводження з твердими побутовими відходами, запроектовано 
розміщення переробних та сортувальних комплексів відходів. Тому, враховуючи 
ГБН В.2.2-35077234-001:2011 „Будинки і споруди. Підприємства сортування та 
перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування” 
в даному проекті додатково додано площу під розміщення споруд по сортуванню та 
переробці сміття, а саме 5,76 га (0,09га на кожну 1000 т відходів). Згідно 
розрахунків сумарна територія ділянки повинна становити 23,43 га., тобто майже 
вписується у існуючу доступну ділянку.

Згідно ГБН В.2.2-35077234-001:2011 "Будинки і споруди. Підприємства 
сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного 
проектування" та ДБН В.2.4.2-2005 „Полігони твердих побутових відходів” 
передбачено наступні будівлі та споруди побутового та промислового призначення:
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- адміністративно-побутові споруди - будівля адміністративно-побутового 
корпусу, гараж з майстернями контрольно-пропускний пункт і т.д.;

- промислові споруди - сміттєсортувальні комплекси (ССК) та 
сміттєпереробні комплекси (СПК);

- інженерні споруди - водозабірні, водоакумулюючі, каналізаційні споруди та 
споруди відведення, збору та очистки фільтрату, споруди теплопостачання 
та електропостачання, захисні лінійні споруди (нагірні канави, кавалери 
грунту)

Поверховість забудови передбачена наступна:
- для адміністративно-побутових споруд від 1-го до 2-ох поверхів, висотою 

до 15 м;
- для промислових споруд 1 поверх, висотою до 15 м;
- для інженерних будівель та споруд 1 підземний поверх та 1 наземний 

поверх, висотою до 6 м.
Із благоустроєм вигцеперерахованих споруд, створиться зона зелених 

насаджень, пилозахисних насаджень та насаджень санітарно-захисної зони.
Житлова, громадська та інша забудова в межах детального плану не

передбачена.
Детальним планом території виділені такі функціональні зони:

- адміністративна зона;
- зона проїздів та мощення;
- зона сортування твердих побутових відходів та часткова її переробка 

(подрібнення, пресування);
- зона переробки відсортованої сировини;
- зона сортування ТПВ;.
- зона зберігання фільтрату;
- зона зелених насаджень.
Адміністративна зона.
Композиційне рішення адміністративної та промислових зон вирішується за 

розробленим індивідуальним проектом для будівництва об’єкту з переробки твердих 
побутових відходів. Даним проектом передбачено будівництво адміністративно- 
побутового комплексу, контрольно-пропускного пункту, свердловини технічного 
водопостачання, очисних споруд, трансформаторного підпункту, майданчик для 
дезинфекції коліс, складу будівельних матеріалів та інвентарю, автомийка, гараж з 
майстернями склад паливно-мастильних матеріалів, сміттєсортувальних цехів, 
переробка відсортованої сировини; споруди для зберігання відсортованої сировини 
та відходів. Орієнтовна площа забудови черги становить 12055,00 м2.

Композиційне рішення забудови інженерних споруд передбачає лінійну та 
точкову забудову ряду інженерних споруд (очисні споруди, пожежні резервуари, 
насосна станція біогазу, резервуари для збирання фільтрату та води та ін.)

Проектом детального планування території передбачено організувати в’їзди з 
існуючої автомобільної дороги „Київ-Чоп” через проектовану під’їзду дорогу. 
Ширина заїздів 7,0 м. Передбачається окремий («чистий») в’їзд для працівників та 
окремий в’їзд для сміттєвозів.

Внутрішні транспортні зв’язки представлені дорогами шириною 7,0 м.
Мощення пропонується виконати з асфальту.
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Проектом детального планування території передбачено організувати 
сортування ТПВ після їхнього сортування та переробки на сміттєсортувальному 
комплексі. Запроектовано котлован для сортування ТПВ, а також майданчик для 
біодеградації, які обмежуються дамбами. Після наповнення котловану, його 
передбачається ізолювати ґрунтом з кавальєрів.

Існуючі зелені насадження частково зберігаються.
Для завершення формування архітектурно-художнього ансамблю забудови 

ділянки  я так о ж  для ф орм уван н я  сян ітярно-чяхисних чон проектом  пропоную ться 
зовнішній благоустрій. Запроектовано смугу озеленення кущами шириною не 
менше менше5 м по периметру огорожі в межах ділянки та пило-вітро захисну 
смугу шириною 10-30 м за межами огородження ділянки сміттєпереробного 
комплексу. Загальна площа зелених насаджень в межах ділянки складе близько 
73992,97 м2. Композиційне рішення озелененого використання території вирішується 
за рахунок розроблення проектів благоустрою із дендрологічним планом. 
Композиційне рішення водного використання території вирішується за рахунок 
регулювання, вирівнювання та укріплення берегів існуючих водних об'єктів. 
Обгрунтовуючими факторами для розміщення сміттєпереробного об’єкту є:

- вирішення соціально-екологічної проблеми із поводженням із твердими 
побутовими відходами;

- реалізація проектних рішень нової схеми планування території 
Ужгородського району;

- моральна та фізична зношеність існуючих полігонів ТПВ, що розкидані по 
території району та знаходяться на непристосованих для функціонування 
територіях, а також вичерпання потужностей полігону ТПВ м. Ужгород;

- невпорядкований існуючий стан даної території та прилеглих до неї земель;
- дефіцит вільних територій із схожими відповідними географічними та 

екологічними вимогами до подібних об’єктів та відповідно необхідність 
максимально ефективного використання земельного фонду району;

- необхідність залучення коштів у сільський та районний бюджет для 
реалізації програми соціально-економічного розвитку;

- наміри замовника проекту для участі в конкурсах та тендерах.
Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, опираючись на 

рішення схеми планування району, даним детальним планом території опрацьовано 
земельну ділянку площею 23,05 га.

Техніко-економічні показники:
- площа ділянки - 230481,54 м2;
- площа ділянки в межах огородження - 205444,12 м2;
- площа забудови - 12055,00 м2;
- площа інженерно-технічних споруд - 13253,52 м2;
- площа майданчика біодеградації - 13308,75 м2;
- площа котлованів сортування безпечних ТПВ - 78400,00 м2;
- площа майданчика для кавальєрів грунту - 10958,38 м2;
- площа мощення в межах огородження - 28512,92 м2;
- площа мощення за межами ділянки - 8838,46 м2;
- площа озеленення в межах огородження - 48955,55 м2;
- площа озеленення за межами огородження - 25037,42 м2;
Додаткові показники:
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- кількість відходів -  63 тис т/рік;
- річна продуктивність сміттєсортувальної лінії -  20 тис т/рік;
- кількість працівників сміттєпереробного об’єкту -  41 чол;
- кількість працівників полігону -  10 чол.
При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватися і 

доповнюватися, але за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог 
даного детального плану території.

Зваж аю чи  на д ер ж авн у  п ол іти ку  в галузі ен ер го зб ер еж ен н я , сучасн і світові 
тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, при будівництві об'єктів 
доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні 
енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючи конструкції з 
мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, 
інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Проектований комплекс будівель та споруд стане одною з основних 
інженерних домінант району, та свого роду еталоном із методами поводженням із 
твердими побутовими відходами.

Проектним рішенням детального плану території не вноситься жодних змін 
до планувальної структури навколишніх населених пунктів та сусідніх 
сільськогосподарських територій.

Зважаючи на наміри замовників, вигідне розміщення ділянки, детальним 
планом території передбачено раціональне розміщення функціональних зон, їхня 
взаємна ув'язка і можливість поліфункціонального використання суміжних 
територій.

Виходячи з вищенаведеного детальний план визначає основні планувальні 
та функціональні регламенти.

Планувальним регламентом передбачається:
- визначення принципової планувальної структури території, що 

розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об'єкту 
проектування, забезпечення місцями для паркування;

- раціональне використання території і формування об'ємно-просторової, 
композиції проектованих адміністративно-побутових споруди;

- встановлення проектованих червоних ліній та ліній регулювання забудови;
- визначення допустимої поверховості проектованих об'єктів, ширини та 

глубини громадської площі для гармонійного сприйняття масштабів 
споруд.

Функціональний регламент передбачає:
- чітке функціональне зонування і взаємодоповнення об'єктів;
- закріплення проектованої ділянки детального плану до інженерної 

інфраструктури району.
Відносно забору, переробки та розташування відходів враховувалися 

відповідні угорські норми, що відповідають вимогам Євросоюзу, що більш 
фундаментальні за місцеві, відповідають менталітету XXI століття щодо охорони 
навколишнього середовища. Технологія планованого підприємства по переробці 
відходів наступна:

Селективно зібраний пакувальний матеріал після додаткового 
сортування упаковується, після чого знову потрапляє у потік сировини.
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Зібрані від населення небезпечні відходи після отримання необхідних 
дозволів піддаються знешкодженню.

Селективно зібране сміття додатково селектується в сортувальному цеху 
та упаковується.

Відходи придатні для компостування переробляються за допомогою 
призмової технології

Змішане побутове сміття попередньо переробляється механічно- 
біологічним  м ето л о м , ви д іляю чи  з нього ен ер гети ч н о  корисну части н у , 
упаковується і складаються на території підприємства.

Для забезпечення технологічних характеристик комплексу передбачається 
створення 8 робочих місць.

Проектант в своїй доповіді висвітлив питання водопостачання, каналізації, 
санітарної очистки території, газо-тепло-електропостачання, інженерної підготовка 
та інженерного захисту території, використання підземного простору, комплексного 
благоустрою з організацією зелених зон.

Денис Г.М. запитала, що які будуть пропозиції, зауваження до проекту 
детального плану?

Єгор, мешканець с. Дубрівки, запитав відносно технологічного процесу 
переробки сміття.

Гурин В. відповів, що не може дати вичерпну відповідь тому, що він 
розробник містобудівної документації.

Денис Г.М. підтримала, що дане питання не відноситься до розгляду 
містобудівної документації.

Малеїн В. запитав, яка потужність переробки сміття?

Гурин В. відповів, що -  на день 20 тонн, на рік 63 тис. тонн.

Василиндра Р.Ю. -  запитав, який рівень грунтових вод чи не буде вода 
забруднювати в колодці?

Гурин В. відповів, що згідно геологічних матеріалів грунтові води на глибині 
10 метрів не були знайдені. Аналіз грунтів проказав що там що водоупорні тверді 
ґрунти не дають можливості проникненню забруднень.

Учасник слухань запитав, яка відстань від об'єкту до Андріївського озера та 
до житлових будинків?

Гурин В. відповів, що відстань до Андріївського озера 3 км, 1200 м від 
об’єкту - до житлових будинків села Андріївна; 1080 м - до с. Ірляви; 1040 м - до 
с. Чабанівки та 1090 м - до с. Дубрвки.

Денис Г.М. запитала чи в когось ще зауваження, пропозиції, побажання9
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Шевчук Л.В. повідомив, що ці об’єкти нам дуже потрібні, можливо для села 
будуть якісь преференції, в детальному плані території витримано всі нормативні 
відстані і прошу підтримати цей проект.

Чорнак Р.В. повідомив присутніх про те, що це дуже важливе питання, яке 
наразі не озвучили. Напередодні увечері, він разом з представниками і депутатами 
Дубрівської, Ірлявської сільських рад були на зустрічі у губернатора, де було 
обговорено питання, що стосується сільських рад, де планується будівництво 
сміттєпереробного об’єкту, і умовою, щоб цей проект втілити в життя є створення 
комунального підприємства при цих сільських радах. Замовником розроблення 
робочого проекту і власником земельної ділянки будуть виступати вищезазначені 
сільські ради. Наступний крок це об’єднання в Середнянську ОТГ і реалізатором 
цього проекту будуть сільські ради. Це є гарантія, для мешканців цих сіл, що 
проект буде реалізовано і не стане сміттєзвалищем чи полігоном. Це була умова на 
яку погодився губернатор. Губернатор дав слово, що земельна ділянка детального 
плану території та функції замовника передаються сільським радам. Якщо будуть 
дотримані домовленості, то цей проект буде підтримано громадою. В майбутньому 
буде розглянуто документацію, щодо будівництва сміттєпереробного об'єкту, де 
джерелом фінансування можуть бути будь які державні, обласні, районні, чи кошти 
об’єднаних територіальних громад.

Тафій М.Я .- депутат районної ради, повідомив присутніх, що він вивчив це 
питання. Дубрівка знаходиться в самій більшій зоні ризику, якщо це має бути завод, 
то його мають приймати по самим високим стандартам. Щоб не сталося так, як при 
радянській владі, фундамент побудували, а далі завозиться сміття. Хотілось би щоб 
тільки після здачі в експлуатацію, і щоб були витримані всі екологічні вимоги 
незалежно від зміни влади, прийняття об’єкту по самим високим стандартам.

Чорнак Р.В. зауважив, що ми робимо спільне комунальне підприємство при 
сільських радах. Сільські ради будуть самі визначати директора, із представників 
зазначених сіл. Ні він, ні облдержадміністрація не буде впливати на підприємство.

Дворський В.М. доповнив Чорнака Р.В., що саме громада буде моніторити; 
контролювати весь хід будівництва сміттєпереробного об’єкту.

Шевчук Л.В. повідомив, що він був на сміттєпереробному об’єкті в Ялті, 
який був розташований на складному рельєфі на горі, але об’єкт чітко працював і 
був екологічно чистим. Він думає, що місце розташування нашого об’єкту з 
переробки твердих побутових відходів на території Ірлявської сільської ради є 
оптимальним.
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Боршовський О.І.: „Я прошу всіх присутніх підтримати даний проект 
ставити на голосування”.

Інших питань та зауважень немає.

Денис Г.М. запропонувала перейти до голосування.
Поставила на голосування питання підтримати „Детальний план територі 

для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межам: 
населеного пункту , на тер и то р ії Ірлявсько ї с іл ьськ о ї р а д и ” .

Голосували:
Відповідно до додатку протоколу громадських слухань було зареєстровані 

91 чол. на кінець громадських слухань, (додається).
Хто за? -  91 осіб; Хто проти? -  0 осіб; Утримались? - 0 осіб.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Погодити проект містобудівної документації „Детальний план території дл 

розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами населеноп 
пункту, на території Ірлявської сільської ради”.

Секретар громадського слухання

Головуючий громадського слуханн 7 Галина ДЕНИС

Діана КЕРЕЦМАН
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ДОДАТОК ДО ПРОТОКОЛУ ГОРОМАДСЬКОГО СЛУХАННЯ

З обговорення детального плану території «Розміщення об’єкту з 
переробки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту, на

території Ірлявської сільської ради»

02.06.2020 м. Ужгород
Список учасників обговорення
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УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
/</, О Є .Щ О  Ужгород №

Про затвердження детального плану 
території

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, статей 19 і 25 Закону України „Про регулювання містобудівної 
діяльності”, статті 13 Закону України „Про основи містобудування”, Закону 
України „Про стратегічну екологічну оцінку”, наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 № 290 „Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації”, наказів Міністерства екології та природних
ресурсів України 10.08.2018 № 296 „Про затвердження Методичних
рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів
державного планування” , 29.12.2018 № 465 „Про внесення змін до Методичних 
рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів
державного планування” , 18:07.2019 № 260 „Про внесення змін до Методичних 
рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів
державного планування , враховуючи результати громадського обговорення 
02.06.2020 року в Ужгородській райдсржадміністрації, розглянувши 
клопотання комунального підприємства Закарпатської обласної ради 
„Будкомплектторг” 10.06.2020 № 158:

1. Затвердити комунальному підприємству Закарпатської обласної ради 
„Будкомплектторг детальний план території для розміщення об’єкту з
перерооки твердих побутових відходів, за межами населеного пункту, на 
території Ірлявської сільської ради.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдсржадміністрації Манко X К

Голова державної адміні Вячеслав ДВОРСЬКИЙ


