
Довідка  
про консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної 

екологічної оцінки проекту детального плану території міста Запоріжжя  в 
районі вул. Новокузнецької,31 та про громадське обговорення 

містобудівної документації 
 

На виконання ч.2 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, 

для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації 

інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку,  

01.04.2019 подав  заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

містобудівної документації «Детальний план території міста Запоріжжя в 

районі вул. Новокузнецької,31» (на паперових носіях та в електронному 

вигляді) до департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної 

державної адміністрації та до департаменту охорони здоров’я Запорізької 

обласної державної адміністрації 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

містобудівної документації «Детальний план території міста Запоріжжя  в 

районі вул. Новокузнецької,31», розміщена на офіційному сайті Запорізької 

міської ради 02.04.2019. 

За результатом розгляду заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території міста 

Запоріжжя  в районі вул. Новокузнецької,31»  отримані листи: 

- департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації «Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» від 

02.04.2019 №1763/01-04; 

-  департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної 

державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» від 15.04.2019  

№166/02.1-17/04.3. 

Пропозиції надані департаментом екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації були частково враховані у звіті 

про стратегічну екологічну оцінку до проекту детального плану території міста 

Запоріжжя  в районі вул. Новокузнецької,31. 

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у 

складі Детального плану виконано розділ «Охорона навколишнього природного 

середовища». 

Після прийняття, за актом приймання передачі матеріалів, детального 

плану території міста Запоріжжя  в районі вул. Новокузнецької,31, на 

виконання вимог законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

та «Про стратегічну екологічну оцінку», текстові та графічні матеріали, разом з 

повідомленням про оприлюднення проекту детального плану території міста 

Запоріжжя  в районі вул. Новокузнецької,31 та звіту про стратегічну екологічну 

оцінку (надалі – Повідомлення 1) та повідомлення про початок процедури 

розгляду та врахування пропозицій громадськості до детального плану 
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території міста Запоріжжя в районі вул. Новокузнецької,31 (надалі – 

Повідомлення 2), 18.07.2019 були розміщені на сайті Запорізької міської ради. 

Також Повідомлення 1 та Повідомлення 2 були оприлюднені в газеті 

«Запорізька Січ» від 18.07.2019 №118-120 (6815-6817) та в газеті «Верже» від 

18.07.2019 №28(1349) відповідно. 

На виконання ч.2 ст.13 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» текстові та графічні матеріали детального плану території міста 

Запоріжжя  в районі вул. Новокузнецької,31, разом з Повідомленням 1 були 

направленні до департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації та департаменту екології та природних ресурсів Запорізької 

обласної державної адміністрації для проведення консультацій. 

За результатом їх розгляду отримані листи: 

- департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації «Про надання зауважень та пропозицій» від 25.07.2019 №3873/01-

04; 

-  департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної 

державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку»  від 16.08.2019  

№314/02.1-17/04.3. 

Пропозиції надані департаментом екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації були частково враховані  

розробником містобудівної документації - товариством з обмеженою 

відповідальністю «М.А.С. Групп».   

Громадське обговорення матеріалів детального плану території міста 

Запоріжжя  в районі вул. Новокузнецької,31, під час якого приймалися 

пропозицій громадськості, було розпочато 18.07.2019  та тривало до 19.08.2019 

року.   

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні»,  09.08.2019, в актовій залі районної адміністрації Запорізької 

міської ради по Комунарському району, були проведені громадські слухання  з 

розгляду проекту детального плану території міста Запоріжжя в районі 

вул.Новокузнецької,31. (протокол громадських слухань з розгляду проекту 

містобудівної документації від 09.08.2019 з відео фіксацією). 

В ході проведення громадських слухань пропозицій від учасників до 

проекту детального плану території міста Запоріжжя в районі 

вул.Новокузнецької,31 не надходило.    

По завершенню процедури громадський обговорень пропозицій від 

громадськості також не надходило. 


