
 

Таблиця розгляду пропозицій громадськості під час громадських слухань з обговорення проекту містобудівної 

документації детального плану території м.Запоріжжя, обмеженої вул. Центральною, береговою смугою р.Дніпро, 

вул. Розваги, вул. Ленською, що надійшли в період з 19.09.2019 по 25.10.2019 

№

з/п 

 

Заявник Пропозиції заявника в ДПТ  Результат розгляду пропозиції 

Наявність 

спірних 

питань 

1. Караджов 

Іван 

Передбачити роботу з видалення сухостою та 

впорядкувати зелені насадження з висадкою 

нових, цю роботу здійснювати за рахунок 

інвестора. 

Не враховано 

Не є питанням містобудівної документації – 

детального плану території 

відсутні 

2. Караджов 

Іван 

Здійснити очищення берегової смуги з рахунок 

інвестора. 

Не враховано 

Не є питанням містобудівної документації – 

детального плану території 

відсутні 

3. Ващук 

Денис 

Провести відкритий конкурс, з метою 

визначення кращої пропозиції на виконання 

благоустрою території, за участю інших 

інвесторів. 

Не враховано 

Не є питанням містобудівної документації – 

детального плану території 

відсутні 

4. Таран 

Роман 

Олегович 

Розширити вулицю Ленську до 3 смуг руху (в 

межах категорійності доріг, передбаченої 

містобудівною документацією ДПТ) 

Не враховано 

Не відповідає положенням генерального 

плану м.Запоріжжя, затвердженого  

рішенням міської ради від 27.09.2019 №31(зі 

змінами). Дорога, що пропонується до 

розширення знаходиться за межами даного 

ДПТ 

відсутні 

5. ГО 

«Справжні 

дії» 

Питання щодо цільового призначення 

земельної ділянки для даного ДПТ. 

Враховано 

Відповідна зміна внесена до розділу 

«Охорона навколишнього природного 

середовища». 

відсутні 

6. ГО 

«Справжні 

дії» 

Питання стосовно достовірності, актуальності 

викладеної інформації, об’єктивності 

проведеного аналізу, дотримання норм 

природоохоронного законодавства при 

підготовці розділі «Охорона навколишнього 

природного середовища». 

Враховано 

Наведена в розділі «Охорона навколишнього 

природного середовища» та ДПТ інформація 

цілком достовірна та відповідає наданим 

вихідним даним зі схеми планувальних 

обмежень Генерального плану міста 

Запоріжжя. 

відсутні 
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7. ГО 

«Справжні 

дії» 

Відсутній стан навколишнього природного 

середовища, використання території, 

характеристика будівель, інженерного 

обладнання, транспорту, озеленення і 

благоустрою, планувальних обмежень. 

Не виявлено земель історико-культурного 

призначення, та відсутні об’єкти культурної 

спадщини. 

Враховано 

Ця інформація є в пояснювальної записці на 

стр.8 у розділі 3. «Оцінка існуючої ситуації» 

Крім того, інформація про відсутність 

об`єктів культурної спадщини, земель 

історико-культурного призначення цілком 

достовірна та відповідає наданим вихідним 

даним зі схеми планувальних обмежень 

генерального плану міста Запоріжжя. 

відсутні 

8. ГО 

«Справжні 

дії» 

Питання щодо відсутності альтернатив та 

розвитку негативного сценарію. 

Враховано 

В п. 7 розділу «Охорона навколишнього 

природного середовища» пояснювальної 

записки  зазначена інформація в наявності. 

відсутні 

9. ГО 

«Справжні 

дії» 

Погіршиться чи покращиться екологічна 

ситуація за рахунок будівництва автостоянок. 

Враховано 

Запропоновані детальним планом види 

використання території цілком відповідають 

чинній містобудівній документації вищого 

рівня (генеральний план м. Запоріжжя, план 

зонування). 

Вимоги щодо кількості розміщення машино 

місць зазначені відповідно до ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування і забудова територій» 

та ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі 

для легкових автомобілів» 

відсутні 

10. ГО 

«Справжні 

дії» 

Відсутня інформація стосовно розміру 

прибережно-захисної смуги річки Дніпро. 

Враховано 

Прибережна захисна смуга відображена у 

графічній частині ДПТ- арк.4 відповідно до 

матеріалів Генерального плану м. Запоріжжя. 

Ширина зони від 85 до 120 м. 

відсутні 
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11. ГО 

«Справжні 

дії» 

Чи можливо у подальшому перевести цю 

територію у зону Ж-9 «Зона житлової забудови 

з переважним розміщенням озеленених 

територій та котеджної і блокованої забудови. 

Враховано 

При містобудівному моніторингу, та 

подальшої процедурі внесення змін до 

Генерального плану м. Запоріжжя, можливо 

перевести частину зони КВТ-3(території на 

якій розташовані квартали житлово-

рекреаційної забудови) до зони Ж-9. Це не 

суперечить законодавству з регулювання 

містобудівної діяльності. 

відсутні 


