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КИiВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТ,ЕКТУРИ
пл. ЛесiУкраТнки, l, м. КиТв,0l l96, тел.:285-20-29, Е-mаil:shlаIфЦgkшIа@дkllg1 Кол СЩРПОУ 02498487

NpOl '&,9-?Р вiдd3,о8,
на Jrlb 01. -З0.-2977 вiд 20.08 .20|9 Вiддiл доступу,цо публiчноТ

ilrформацiТ та зlв'язкiв з

гро м адськiстtо ItlriBc ь коi
обласttоi державноi
адмiнiстрацii

За дорученням КиТвськоi обласноi державноi адмiнiстрачii департаментом
мiстобулування та архiтектури розглянуто iнформацiйний запит гр. Лавровськоi
Наiлi Нариманiвни вiд 19.08.2019 М Л-470101-23 стосовно .надання iнформачii
(документiв) rцодо направлення департаментом мiстобулувutння та архiтектури
отриманих вiд державних органiв зауважень i пропози-цiй щодо проекту
<Оновлення генерЕtльного плану м. Iрпiнь КиТвськоТ областi> виконавчому
KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoT ради.

Повторно iнформуемо, що отриманi департаменl]ом зауваження i

пропозицii до проекту кОновлення генерzLльного плану N,I. Iрпiнь КиТвськоТ

областi> були переданi замовнику в електронному виглядi в перiод з |7,12.2018
по l9.|2.2018 року.

Зазначасмо, що разом з вiдповiддю на лист вiддiлу до публiчноi iнформацiТ
та зав'язкiв з громадськiстю КиТвськоi обласноi державноi адмiнiстрашiТ вiд

12.08.2019 Jф Л-446101-23 департамент мiстобулування та а.рхiтектури передав

копii отриманих вiд державних органiв зауважень i пропозицiй щоДо ПРОеКтУ

кОновлення генершIьного гlлану м. Iрпiнь Киiвськоi областi>,.

В.о. директора департаменту М. Маноха

Головач В. 285 28 79
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ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯКИiВСЬКА ОБЛАСНА

ДЕПДРТДМЕНТ МIСТОБУДУВДННJI ТД ДРХIТ,ЕКТУРИ
пл. ЛесiУкраТнки, l, м. КиТв,0l196, тел.: 285-20-29, E-mail: oblarchitektura@ukr.ne1. Код еДРПОу 02498487

Ns вiд
на N9 0.-2926 в\д Вiддiл доступу до публiчноi

iнформацii та зв'язкiв з

громадськiстю КиiвськоТ
обласноТ державноТ
адмiнiстрацii

за дорученням КиIвськот обласноi державнот адмiнiстраuii департаментом

мiстобулування та архiтектури розглянуто iнформацiйний заtпит гр, Лавровськот

Наiлi йuр"ruriвни вiД 12.08.2019 .],ф л-446lо1-23 стосовно надання iнформаrцiТ

(документiв) щоло направлення департаментом мiстобудування та архiтектури

оrрй*u""х вiд державних органiв зауважень i пропозиrцiй щодо проек1у

<<оновлення генерального плану м. Iрпiнь Киiвськоi об;rастi> виконавчому

KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoT ради.
orpr*ari департаментом зауваження i пропозицiт до проекту <оновлення

генершIьного плану м. Iрпiнь Киiвськоi областi> були переданi замовнику в

електронному виглядi (копiТ додаються),

.Щодаток на |2 аркушах

В.о. директора департамеIIry NI. Маноха

12.08.2019

Головач В.285 28 79
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!епартамент мiстобудувакня та
архiтеrсry,ри КиiвськrrI обласrтоi
державноi адмiнiстрrщii
пл. Лесi YKparHro.r, i, м. Кяiв, 01i96
s mir поvа ta lупш@рЬ, пе r

головне управrriння ,щержгеокаr{аоту у Киiвськiй об.пастi, на лнст,Щепартаменry мiсmбудrвашяя'та архiтеrсqЬи" китвсь*оi обласноТ державноiадмiнiстацii, щодО впзi{ачеýЕjl дФжаsВlg{ iйэреСiв для iх урФ(}ъаЕrUI пц часрозробленru Mi стобудi внот докуrя" rгацiт повiдомляс н асту пне.
,щепаугаrltевт мiсmбуrу т8 apxiTekrypи обласgtоi дерхавнотадпriнiираrrii, раfiоrrпi i MicbKi вiМ.rпr 

"i*rоОii,й** та apxiTeKTyри вщповцнодо cBoix пOвнов&кень здiйскюють заходи щодо забеsдечення yTa,cTi грома,дян вобговореняi мiстобудiвноi докуr*ентаrdi рчп"ir-r"rого рiuвя] схвм lшаlrrваirнятерrгорiт фластi райовiв, нaсеrlеfilо( rгуrrrоiв та ix orcpe'lо( частltн, якi повшrшiвраховувати держаsнi iв.герси та потребв TeprюpialriHoT громs,ди на терrrгорii,
НеОбХiДНОТ ДrrЯ РЮЗТаШУВаШ{Я, Уtримвннrl обiектiв о,оrпой_*с!чfуЕаJIьного
ГОСПОДаРСТВа', СОЦiаЛЬНОТ, irnKeHepнo-TaвcпopTHoi iнфраструЙ;, ;"рiшегпrяiншиХ завда''Ь забезпечеКня .r*оaЪ розвитку ЕасеJIеного гryк}сгу.

Вiдповiдrо до Захоrу YKpaiirrr <Лро р.ry*оЙ* мiстобудiв;коi дiяrrьноgгiuпiд ч8с BEeceEHrl змi'' до генерд,ьноm rшsпу с, Ве.mтка ОлекоаlцрiвкаВе,rпткоолексшцрiськоi сiльськоi раша Бориспiльсu"о* райо}ry Киl'вськоi областi,oHCIBJIeH}ul гецера]Бного плаку м. Iрпiнъ КнiЪськоТ областi та розробкигеrrераJIьною гшаsу с. Потii'вка БiлоцеркiвськOго райоrry Китвськоi областiвважаемо за доцiльrrе враховувап, нчстуrпii пропозlщiТ,
Послiдовнiсть вико}rffш' qoýiT , 'рочрй.* 

генераJъного шаlryнаселеноГо гrунктУ та доIryмекгацii iз землеуфою визЕачасться булiвелькнмиНОРМ8It{И, держаsнЕМи gгандаР(tамш 
_i rrравиладсil та завданЕrIм на розроблsнflя(вшесенlш змiн, оновленнrI)'йстобудЙr;i-;;-Йmацii; яке,сIс,Iа.двýтъся iзатвфджуgгься [i замовяиком за погOдд(екrrш з рфобввком.Склад, змiст, порядок розроолешя' й оЕо*пеЕЕJl мiстобулiвuоi

ДОКУМеНТаЦii На МiСЦеВОМУ PiBHi ВЙЗНачаютъýя центраJIьким органOм виконавчотВлаДи, шо забезпетУе форьrУванЕrl держмsоi лолiтr; у сферi й"-riудуЬ*r.Змiни до генершьнOг0 плану ýассч,Iеного rrушсту мо}rуть вноснтися нечастiше, riiж одrн раз Еа п'ягь pKiB.
TaKi змirш вrlосятъся opITmoM мiсцевоrо самоврядуван}UI, якийзатверджУвав генераJIьнrrй план н8селепог0 rrунrry. ГlЕтаýй пiо достроко"еBt{ece'Hlt змiн до геýерiUьцого шлil{у населеног0 пу}псгу може порlушуватися за

ГУ Дlolrcnвlvr r ýrnli| обт;п
Е-10{.11-191*и-18 t}iд 18 12.2018, 
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. При наявностi зgмеJIь пркродоохоркногс, 0здоровчою, ркреацifтного, та
iсторико-куJътурцого прЕзнаншI перед пп*у*пн.й терЙрiт забезпечlтги
прiорrгет встаномеurrя'txнix меж.

{ля впзначеti}lя державЕIо( iHTepciB та iх врахрапня пiд час рзроблен}ul
ДsТаЛЬНОЮ ПЛа}rУ ТеРИТОРii ДJIЯ o6'eKTiB ггридорожнього oepBicy в межах
СиrrякiвоькоТ та ХомяiвськоТ сiльськ}fх рЦ Внuгородського Фоrrу КиТвськоТ
областi , дет&Iьвог0 плшry терrгорii дIя розмiщсrrня qдмьiстратавво-складськкх
примiщеliь п0 вул. ЩептрагьШа в с. Шшлтьки Кпево,СмтБrш.rнськогю райоку
Киi'вськоТ областi, детаJIьногo шalry терггорii для розмiщенfirl садФвоТ збудови Ъ
меках Роюl,п*яtськоi селипýlоi радr Роштнлrського райоrrу Киiвськот областi та
розмiщення аквафрми в мехсах Сиrrякiвськот сiльськот рали Рокttпrлlськогo
райоtry Киi'вськоi областi та деталъаого плаrrу терrгорii дJIя розмiщеншя
кошU]ексу з переробки бiомаси в бiогаз длJя вrФ}mцтва 0лектр, теплоевергii в
межах Пящжiвськоi сiлюькоi ради Сквкрсъкого райоЕу l&iъсъкоi областi
п овiдом;иtndо ваступне.

.Щетаький rUIав TepTrтopii у il{ежах ндсýIеЕих гуrrrсгiв цвроблястъся з
МеТОЮ ВИЗНаЧеНШI ШаýУВеБНОТ орГаНiзацiТ i фуккцiональ8ого црtiзначеж}ц,
ПРОСТОРОВОi КОМПОЗИЦiТ i параметрiв забулови та ландшдфrrоi оргаяiзацii
квартаIry, Mikpopafioky, irrшот частики торrrорii Еаселеного пункту, призначенrх
дц комtrпексноi забулови чи peкoнcтpyrolii.

.Щеrаrrыiий плая тфиюрiТ за межалш населеЕю( rгрrrгЪ розроблясться
вi,щrовiдно до схеми mla}TyBaýHll терrrгорiТ (частrшrr терrгърф р,йо*у та (або)
областi з }рахlванЕям державнкх i регiонмьнrх irгерсiв.

При розробцi детапьного lша}ry територii, ВiЛпqзiд{6 до Закону, ввrIжаемо
за доцiльне Bpm(oByB&TIr:

l ) прикципв шаrrуваJlьно-просторовоi оргаliзачii забудовн;
2) червонi лiкii та лiнiТ рry.rпомшш забудовП;
3) функцiоЕаJIъЕе прш}}lачення, режим та парамеФи забудови одuiеr чи

декiлъкох зеil{еrьаю( дi.гtянок, рзподiл терлrгорiй згiдно з будiвельнимп HopMaMи,
держzlвtlими стандsргами i правилами;

а) мiстобудiвнi умови та обмежеrrяя ý разi вiлсуl,ностi rшrвву зоЕумýпrl
терrгорi} або уго,пtенtrя мiотобулiвirж умсв та обмежешъ згiдлБ iз планом
зонувакi{JI терrrгорii;

5) потрФу в uiдприапствах i закладах обшгугэвування нафJIекня, мiсце Тх
рФташувашrя;

6) до цlьНiстъ, обсяги, п ослiдовнi сть р екон струкцii забудови ;
7) чryговigть та обояпr iюкеuерноi пiдгоmвшл терrгорii.;
8) систему iroKeкepпrrx мереж;
9) порядок оргаýiзsцii траlrопортного i пiшохiдвого руху;l0) порядок комIIJIексного благоустрою та озеленеп}Ul, потребу у

формувшlнi eKoMвpexri;

, 11) Mexri прпберlшmс 3а(исних смуг i шlяrкнкх зон водЕих о6'gсгiв (у pari
вiдсупlостi плану зоЕуван}IJI терrгорii).

Прu органiзашii BrжopBcTaEElI охоропи земе,Jiь вра}ryвsu{ KoнlcperHi
зонаrьнi умови, )tsгоднти екологiчпi, еконопtiчlлi i соцiа.пъrпi i"r*Ьи суспiльсгва''
якi звбезпе,гуtоть високу ековомiчrrу софаrrьlry ефектrтвнiсiь внробrгнrryвя"
екологiчку зба.лаrrсовап i сть i стаб iльнi сть довкiлля та агрол акдшафтiв.

гIдmrадпячt(,ъrr обtrп

&10о, 1 1-19183п.18 ф 18, 12.2018
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Ре3УJЪТаТаМи ЙСюбудiвsоm монiторкнrу перед вiдповiдlсlю сiлъськоlо,
селЕIII}IOю, MiobKolo Р4дою вuтrовiдвою мiсцевою дsржавною цдмirriстрачiеrо.у pB"i внýикнеш{я дерхсавяоi необхiдно,gгi рilпегrня щодо доцiльностi
внесеншl змiн до геýФаJъноm плшry васеленого ггувrry прrrймасться Кабiнетом
MiHicTpiB УtФаJни.

Генералъвi tulil{и ЕаýелеЕ}D( rгункгiв та змiнн до вю( розглядаються i
затверджуються вiдповiдrтиrrrи сiлъськими' селиrrшими, Micbrcaд,r радами на
чергOвIц сесiях прtятýм трьох йсщЪ з днlI Тх подаrшя.

ýля визвачеЕItя доржавЕID( irrшресiв та Тх врахувавrrя пiд час внесення змiн
до детшIъноп} плаЕу тврrгорii в межж Лебедiвськоi сiльськоi ради
ВИШГОРОЛСЬКОю райоiту Киiвськоi областi, ввесдння змiн до дgttuьЕого пла}ry
терггорii (частяlтП терrrорiГ) по прв. Козапькому в смт Козrн Об}хiвського
райоlrу KldBcbKoi облаgтi та вцесен}лl змiн до детшIьЕоm пла}rу терrгорiТ
жи-гловоi забудовп в с. Гlпесеr{ьке Василькiвськог0 райоtry Ки'л'вськоi областi
повiдом.гrя€хrо н8ступне.

РОЗРбЛенНя дет8Jьног0 шш{у TepKTopii за межами Е.ше.пеЕю( гryrктiв та
впесенюl змiн до Еюго здiйсшоються н8 пiдставi розпоря.Фкенжя вiлrовiлкоТ
райоквоi державноi алt лiuiстраф.

Внесеккя змiн до детаJБного
вiдповi.шlостi генерльýому гшаIfу
терrrюрii.

.ПРИ РОЗРОбЦi Дgтаrь8ого lш&ry терrгорii, вiдповi,lulо до 3акону, вваж&емо
з8 доцrльке вржовувати :

1 ) rгритщиrur шаЕуваJБно-прOстOровоI органiзацii забудови;
2) червонi лigii та лiвfr ргупюв.rЕюI забулови;
З) фувкцiоIIаJьке шр}*}начеЕюI, р€жшlс та uараМеrгри забудови одriа чп

ДеКiЛЬКОХ зЕмФIъвID( дi-пяок, рзполш територМ згiдво з будiвелъннми нOрмами,
держ8в8Irми стаnдаргаJl,ftr i rравшrами ;

4) йстобудввi уuови та обмежонЕя (у разi вiдсlттостi гlгrшту зоЕувsння
TePlt"ГoPir) абО ЛОЧпепкя мiстобудiвшпс у}аов та обмежень згiдцо iз IuIaHoM
зоrуваЕкя териmрii;

5) пmребУ в пiдприсп.rствФ( i закла,дах обсгуговувак}uI насеiцення, мiсце Тх
розташумIrня;

6) доцiльяiсть, обся,tt, послiдо BHicTb рекоЕстуlщiТ забудови ;

7) черmвiсть та обсяги iнжене,рвоТ пiдготовкs Teplпopii;
8) систему ilокевершоt мере}к;
9) порялок оргаlriзшrii траfiспортхого i пiшохiдllого pyJ(y;
i0) trорядок комппексноrо благоустрою та озелевеЕня,

формувакяi eKoMepelKi ;

11) межi прибержшпс зФ(исЕID( сьqг i mlffKEIд( зон водню(
разi вiдеугностi rшаrrу зоЕуваýнJI TepкTopii).

ПРН ОРгаХiзшдii викорисг&жtш охороЕи земеJIь врахув{lпr конrФетнi
зоналъпi }адови, узгодrги екологiшi, eKoпoMiтri i соФалrънi iктерех:и суспiльствs"
якi забезпечуютъ високу економiчку соцiагrьrry ефекпrвнiсть виробнишгвао
екологiтrу зба.паriсоваrriстъ i стабi.rьнiсть довкirrпя ia фолаклшафт.iв. 

'

На ЗеМеЛЪШD( дiJUжках сiльськогосподарського шрЕзначеЕня забезпечити
ггрi ор rrчг сiльсь когосподФ ського зOмJIеволодiпня i зем.пекорпfiувакЕri.

&10.0,1iffiTi,ffiffii,
сарсоrrrао|ассгt "шшlllliшllilllllllllшrI 

шшl ш1llilll

rшs.ttу тврrгорii доrгуакаетьоя з8 умови Lч
fiасеJIеЕого гrуккгу та пла}rу зонуваннrI

потребу у

об'еtсгiз (у



КИПВСЬКА ОБJIАСНА ДЕРЖАВFIА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦIОНАЛЬНОСТШЙ ТА РЕЛIГЙ

01196, м. Киiв - l96, пл. Лесi Украiнки, 1, тел,/факс 286-87-48, E-mail: oblkultur@ukr.net

4| // 1l I3, о. d uр е кmору d еп ар mам енmа
мiсmобуDування mа архimекmурu
К u iB с ь Kot о бл acHo'i d ераrcав н ot
оOмiнiсmрацi'i
Лuкову 1.I.

Управлiння культури, наt{iональностей та релiгiй на Ваш лист вiд 0'7.|2.201t8 р. Nэ 02-
l2lЗ455 про надання висновку щодо оновленого генерального план)/ м.Iрпiнь КиТвськоТ
областi повiдомляс наступне.

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро регулювання мiстобулiвноТ дiяльностi>
генеральний план населеного пункту е мiстобудiвна документацiя, що визначае принциповi
вирiшення розвитку, планування, забудови i iншого використання т,ериторii населеного
пункгу та розроблена з дотриманням вимог !БН Б. l .1- |5:2012.

Мiстобулiвна документацiя до моменту розгляд} на архiтектурно-мiстобулiвнiй ралi
пiдлягас розгляду державними органами, якi вiдповiдно до закону мають повноваження
щодо розгляду мiстобулiвноТ документацii для надання висновкiв щодо вiдповiдних

роздiлiв.
Управлiння культури, нацiональностей та релiгiй, як орган охорони культурнсlI

спадщини, до повноважень якого ншIежить розгляд проектiв генерtLльних планiв MicT при
ознайомленнi з проектом оновленого генерального плану м,Iрпiнь КиТвськоi областi дiйшло
висновку, що мiстоб]чдiвна док}чцентацiТ розроблена без урахувань вимог
пам'яткоохоронного заlсонодавства та законодавства. яке rlеглачен.тvс мiстоФvдiвнv
дiядьнiсть.'В зазначеному населеному пунктi знаходиться значна кiлькiсть пам'яток культурноi

спадщини, с9ред яких с двi пам'ятки археолqгii - поселення черняхiвськоi кулЬТУри

(площа Зга та 2,0га), пам'ятки архiтектури, icTopiT, науки i технittи.

В додатках до ПояснюваJIьноТ записlси icHye перелiк об'ектiв культурноi спадщини,

однак проектантом не Bci об'скти Haнeceнi HaBiTb умовно в графiчних матерiалах (основне

креслення, Схема проектних планувitльних обмежень та iншi проеltтнi схеми). Вiдсутнi

археологiчнi об'скти, 5 ЩОТiв, низка пам'яток icTopiT та архiтектури, в тому числi культова

споруда. Взага.пi не вiдобра>rсенi gxopoHHi зо,ни об'ектiв культурноi спадщини. Експлiкацii в

графiчниХ матерiалах не мiстять iнформацiю про наявнiсть в м.Iрпiнь об'сктiв культурноТ

спадщинИ, вiдсутнi буль-якi yMoBHi позначки як самоТ пам'ятки так i охоронноТ зони, землi

iсторико-культурного прI,{значення.

НезважаючИ на те, щО землi, на якиХ розмiщеНi об'ектИ культурноТ спадщини

являються землями iсторико-культурного призначення i згiдно дiючого законодавстI}а

вiднесенi до особливо цiнних земель держави та носять особливий характер використання,

маютЬ певнi обмеження, розробником проекту оновлення генерального плану м. Iрпirrь

Киiвськоi областi на картографiчних матерiалах не встановлюються жоднi обмеження у
викори'станнi територiй розмiщення об'сктiв культурнот спадщини та Тх охоронних зон.

HaToMicTb пропонуетьо'я використання таких територiй пiд житлову, виробничу забулову.

Роздiл <Оdгрунтуuаппr, ia пропозицiТ> в Пояснювальнiй записцi (cTop.114_115)

мiстить пiдроздiл i,о.з. Збереження та охорона культурноТ спадщини>, однак фактично
пiлооздiл не поопонус }кодних проектних пропозицiй по збереженнкэ об'ектiв культургrоi

а
N9/



збереженню природо-заповiдного фонлу(?)' ,9.лаY,лmлYlтrс ,грl.\т.lтппiй бпатських
неприпустимим також с запропоновано використання теритOрiй братських могил,

окромих поховань, ,ЩОТiв, що "uпrйься 
об'сктu*" *ynrrypHoT .пuдщй"". Проектантом TaKi

об'скти не беруться до уваги, а пропонусться забудова,

окремо хотiлось би наголо."r" ,rро неЬбхiднiсть проведення в ходi роботи над

генеральним планом археологiчних до.пiдп,aпь для дотримання положень европейськот

конвенцiiпроохоронУархеологiчноТспаДЩинИ,ВиМоГЗаконУУкраТни<ПроохоронУ
культурноТ спадщrr",i, Ъuпопу УкраТни <Про :::уз :*:""JH:""iTJ;;ilHx .Б,2,2-
ir,;Ъiil;.rЬТ.uо.зпечення о*ороrrй пам,яток археологiТ, в тому чИСЛi НОВОЯВЛеНИХ,

--^ *:.--_., Бr,лтrлDtr\/ TITn ппоекТанТоМ ПИТання По о

Б.1.1-15:2012

визначених складових, пiнь itцr
таким чином о

юванцIQj повторном ном ох
с повцQдд

з огляду на наведене, MoItHa дiйти висновку, що проектан,r,Oм llи1,1гtп4 rrv члчучл,л

кYльтчрноI спадщиЕ_и пiц час роботи над оновленням генерzulьним_планом населених

пчнктiв взагалi не опрацьовYвалось, що с неприйнятним та таким, що суперечить

отже необхiдно:
- провест, uffiгiчнi дослiдження планусмоi територii, 

,,.,'i о6,скти кчлl
.нан9сТИнамiстобУлiВнУДокУМенТацiюнаявнiтаноВоВиявленiоб'сктикУЛЬТурнО1

спадщини з визначеними межами та охоронними зонами,

- в Генеральному планi(осноuп" прЪ,п"""), а також в CxeMi проектних плануваIIьних

обмежень нанести обмеження у користуваннi територiсю, на якiй розмiщеннi об'скт,и

культурноIспадщинитаТхoxopoHHiзони, , пiпсчп* ня яI об'скти
- перевести цiльове призначення земельних дiлянок, на яких розмlщеннl

кУльТУрноiсПаДЩинивземлiiсторико-кУЛьТУрноГоПриЗНаЧоння.
- передбачити заходи .rо поо-u-Ъ*у'.б.р.п,.rню об'сктiв культурноТ спадщини, ts

тому числi тих, що можуть бути виявленi пiд час реалiзаrriт мiстобулiвнот документацiт

- передбачити вимоги по oxopoHi культурноТ спадщини, а саме (проведення

археологiчниХ дослiджень ',ереД 
прЪu.о."r", Оудiuельних, шляхових, земляних робiт>,

окремо наголошуемо, що елоктроннu u.р.й данот мiстобулiвноi документацiт не

вiдповiдас папоровому екземпЛяРУ, оскiльки всупереч р, 5 ЩБН Б,1,1-15:2012 не мiстить yctx

Ч*TaсМoBaшyуBaГy'ЩoзгiДнoi.-ч:.1:]:::::::'.**"}:Ж'n##''o"o'
спадщини) порядок використання об'сктiв культурнот спадщини належить до повноважень

органiв охорони культурнот спадщини i провадження будь-яких дiй щодо здiйснення

заборонено, порушення пu*,"ййхорон:-:::,-:опо"одаВстВа передбачае крИМlнаЛЬнУ'

фiнансову, цивiлiно-правову, адмiнiстративну вiдповiдальнiсть,

начаltьнuк

Берегова Л.

288-34-02

LLПоdолянець
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/{ерж"гl i са ге tI,гсl,во
ItиiвсьItЕ, оБлАсI-IЕ тл I-Io м. ки€Rу yrIPARJIII{I{rI
лIсовоI,о тА мисJIивськог,о I,oCtIol[APCl,BA

вул, Святошинська, З0, м, Киiв,03l l5. -l,e,lr. 45]-20-00, I]-rrlail: inГo(r)kyir,Iis.8ov.Lla
Код СДРtIОУ 352785(l1
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Г Про наdаttця BttcttoBt<iB -| Г /(еrrарт,rlN{еt!т-Nriс,гоб1,21уlзаllllя--l
Do лtiсплобуdiвttоi' DoKyMeHmat4ii' ],а а pxiTet(l,ypI,| [tиiвсь коТ

об"цас ll оi дер}ка в lr оТ

алмiIIiстраuiТ

Киiвське обласне та по м. Itисву угIраI]JIiIIня лiсового та IчIисJIи]зсьI(оt,о

господарства (далi - Управлiння) розгJIянуJIо мiс,гобу/tilзlIу ltокумеtt,гацiIо,,Ilia
в полаJIьшому буле предстаRJIена на засiда}]}{i архi,ге1(,гурl-то-мtiсl,об),.ttiгlrrсrj'

ради при Щепартаментi мiстобудування та архi,гек,гури КиТвськоТ обласrlоt'

державноТ адмiнiстрацiТ та надас наступ н i гIоtl epe/ll t i в ис tt о lзк и,

Щодо <Оновлегt1-1я генераJIьного l1J]aH\/ м. Iргlilll, I(иi'всl,tiоj' сrб:lасr,i>>

Управлirrня повiдlомляе, що згiдно ма,герiалiв ,lliсовllоlэяllкуI]аlIIiгl ll ivlca(ax

MicTa Iрпiнь облiковусться 996,4 га земель .llico1,ocllo/]apcbкol,o IIризt]аLlсtIllrI

постiйними лiсокористувачами ,Iких с ЛП <<Киr'вський "гliсt'осгt>> 
,га lU I

<Клавдiсвський лiсгосп>, якi входяIть до сферr,r .цiя,ltьгlостi Угrрав;tit,tllя.

Вiдповiдно до листа вiд 15.01.20l8 M04-3l/9B ulolto Rизt]аlLеtIIIя

державних iHTepeciB пiд час розробки конов,тtеtлня I,eIIepaJtbIJO1,o IIjla}l)1 Nl.

Iрпiнь Киiвськоi областi> Управлiнliя вва)каJIо за необхii-(rrе зверI-I!''I,14сl:

розробнику виrцезгаданоi мiст,обу.цiвноТ /toKyMeTrтarti'i в yc,гaIloBJleIloN4)/

порядку до постiйгtих лiсокористувачilз /]I I <<Киl'rlський llict'octt>> 'l'a Дr I

<Клавдiсвський лiсгосп> /]Jlя y,I,oI{IleнlIя заllрос,l(,гоI]аtlt,Iх заiхсl,rti rl.

встановлення меж з вигIесеFI}Iям Тх в lIа,гуру, IlellollyIltetltIя розбiхсll<lс'гсti 'ta

отриманнЯ вiдповiдгlиХ висIIовкiI], аJIе )I(оltIlих зRерI,1еI]l, зi cl,ol]oI]rl

розробrrикiв <оновлеI]ня генерального 1lлану м. Ip1,1ilrb КиТвськоl' обJIасr,i>> /ltl

постiйних лiсокористува.riв не надхо/lиJIо.

Розробниками <оновленlrя генераJIьIiо],,о I]JIatty м. lpllillb Киl'tзсt,кil't'

областi> на стр. 17 та стр 45 llоясtлювальlrоl заl]искLt пропонус,гьсЯ: ((..,

створення нового об'скту приролно-заtlовiдttоl,о c]loгri]y у пiвденно-захiltlliг,r

частинi територiI, що проектусться ... загаJIьноIо I1JloIl{e]o IIoLIa,rl 500 га, .., tILl

територii длФ Iрпiнського лiсниttтва l[1l кКиТвсьl<ий лiсгосll>> кI]арl'аJlи zl().

4|, 44, 49, 56, б l, 66, час,гкоtsо 4з, 4[i, 55, 60.)), а ,гако)t Ili,i cr р, i 2ti



ПояснювалъноI записки розробrrиками ланоТ мiст,обулiвtrоТ локумоl'lr,аttii'

пропонуеться: KFIa базi лiсiв Iрпiнського JricHиI_ITBa /1ГI <<ItиТвсьltий "ltio1,octl>>

планусться органiзацiя лiсопарку плоIJIею 20б,0 га, а в пiвгti.tгtiй час,гиtri плiсr,а

_ гiдропарку площею 95,0 га...). Щанi проекr,rлi рirrrенltя [Ie 1-1ot,o/l)(yl]aJ]иcI) з

постiйним лiсокористувачем ДП <ItиТвський лiсгосп>>, а вiltllоtзiдrtо

розробники даноi мiстобулiвrrоТ документашiТ гrору]]IуIоть вимо],и с'гаr"гi 52

Закону Украiни uПро природно-заповiдний фоr"rд>,

Також розробниками кОновлегtгtя геI{ерального пJIану м. Ipriirrb

КиIвськоi областi> на стр. 134 ПояснIовальноТ записки пропонус'гься: ((,..

формування новоТ дiлянки автодороги М-07 (ГIiвдtенно-захiдr;ий обхiд N,l.

Iрпеня) за параметрами I технiчноi категорiТ, яка гlройдtе поза пilзt,ti'tllсllО i

захiдною частиною м. Ipпir-Ib ...)), аJIе розробники даноТ мiсl,обуztiгlлtсlj'

документацiТ не зазначаIоть, rцо дане IIpoel(l,He рiшення IIJIа]Jус,гься

реалiзувати на земJIях зliсогосподарськоI,о IIри:]I{аI{еliIJя без l]огоl()I(сtlI]rI

постiйного лiсокористувача ДIl <Киiвський,ltiсгосtl>>.

згiдно наданих картограсрiчних матерiалrirз tз tlilздetlttiй ,га trilз.1tctttlo-

схiднiй частинi м. Iрпirrь на земJIях .ltiсот,осllоl{арського tlри:]IlаljсtIIiя

запроекТоваFIо будiвничтво жи,IловиХ вуJIиIlь, салибноТ l,а t<o,tc,ltlKгroT

житловоТ забудови, а ,tакож iнurих об'сктilз жи,г.ltовоТ забУ.'tОВИ, LLlo

суперечить вимогам чинного законодавс,гва. l(aHi пlэоекr,I;i рittlсгttlяt

порушуЮть вимоги чинного законодавства,га не погоджуI]аJIИсI) з посr:iйllt-tп,lt,l

лiсокористувачами ДП кItиТвський лiсгосп> i ЩП <<Клавлiсвський -lriсгосгt>>,

Управлiння наголошус' що розробrrики <<Оrtов,пеlлllя I-C[{OPBJl1.1:IOI'()

плану м. IрпiгrЬ КиiвськоТ областi)) l-Ie дотримуIоться вимог та I]ol)N,l /(l;l I

Б.2.2-12:201 8.

Вiдповiдно, Управлiння рокомеLIдlус вi.ltкориl,уваl,и i вtlес,гl,t :змtittи /ttl

коновлення генераJIьного плану м. Iptribrb КиТrзськоj' об.lrас,гi>> зl,illtlо B1,1Mot,

ЛiсовогО коцексУ УкраТrrи, Земе.ltьtлоl,о Kolt.Kcy Украi'.rи, Закоrlу Yrcpa)'rlr,l

кПрО природнО-заповiдНий фонzi УкраТrlи> ,га ltIIIIиХ IIорNIа],иl]I{о-l]раR()t]иl,\

aKTiB.

KpiM того, УправлiннЯ запереIrУе щодlо г]роектуRаI{[IrI, бy/tiBtttal.tTBcr

житловоi, громадськоi та iншоТ забудоди, а таI(ож об,тlаш-r,гуваLIня, ]],1,oI\4y ,lltc:.lti

автомобiлъFIиХ дорiГ загального користуваI-Iня у лiсах LIезаJIежно tзi,l-t 
,гого, tla

земляХ якиХ категорiй за осFlоВним цiлЬоt]иМ tlриз}{ачеIItIrIм воItи зl]осl,а}о,j,l,

та незалежно вiд права власностi на t-tих.

Першиli заступtIик
llачальtlика упра влilIIrя

Володимир Касюхнич 45 1,20,20

Р. I'1,зсllr,;tl

I

/



дЕржАвнА сJIужБА укрАiни з нАдзвичМних ситушlй
Головне управлiння ДСНС Украiнп у Киiвськiй областi

вул. Межигiрська, 8, м. Киiв,0407l, тел.: (044) 425-4З-|5, факс: (044) 482-56-З7
www.kyivobl.dsns.gov.ua кодСДРПОУ З85З796З E-mail: kyivobl@mns.gov,ua

На ЛЪ

/dепартамент Mi стобулування
та архiтектури КиТвськоТ
об.ltде ржадм i н i страц iT

пл. Лесi Украiнки, 1, м.Киiв, Oi 19б

l[ля I{ачапьнику Iрпiнського IvII] ГУ
контролю: ДСFIС УкраТни у КиТвсьrсiй областi

Буренку I0.I.

Про розгляд генераJIьного пJIану

Головне управлiння ДСНС УкраТlrи у КиТвськiй обrlастi, розIляLIувu]и

роздiл проекту мiстобулiвноТ документацiТ кОновленttя генерального плану
м. Ipпitlb>, розробленlrй в 2018 роцi ДП кУДНДIПМ к!IПРОМIСТО))
iM. Ю.М.Бiлоконя)) (ГАП Губенко 'Г.В.), пропонус внести до }Iього

наступнi змiни ,га доповнеI{IIя:
1. ВиключитLI з проекту посилання на СI-IиГI II-89-80, який втратив ,tиttнiстl,;

,2. Представити ло розгляду ocHoBI]e кресле}l[Iя геL{ераJIьного l]лану (гl. 5.5.5

ДБНБ.1.1-15:2012);
3. Вiдстань вiд булiвель ,га споруд до меж лiсових масивiв хвойних порi/]

передбачити не менше 50 м (п. |5.2.4 ДБI{ Б.2.2-12:2018);
4. Riдстань мiж наскDiзlлими проТздами в }китJIовлlх кварталах перелбачити

не бiльше 300 м (п. 15.З.4,п,6.1.1l ДБFI Б.2,2-12:20l8);
5. Щовжину тупикових проiздiв передбачити не бiльше l50 м (п. l5.3.б

ДБН Б.2.2-12:20l8);
6. В кirrцi тупикових проiЪлiв запроектувати майдаltчики для розвороту

розмiрами не менше Hixc 12 м х l2 м (п. l5.3.б ДБLr Б.2.2-12:20l8);
7. Вiдстаrri Mixc булiв.ltями i сгюрудами передбачити ts за.пе>кностi

вiд trрийня,гих ступенiв вогнестiйкостi та категорiй по вибухопожежнiй
та пожежrtiй небезпецi (табл . |5.2, ,габл. l5.3 ДБН Б.2.2- l2:20l8,
ДСТУ Б.В 1.1-3б:2016);

8. Вiдстанi вiд вiдкритих автостоя}Iок та паркiнгiв до житлоl]их

та Iромадських булиrrкiв запроектувати в заJIежностi Bilt Тх Mic't'KocTi вiдповiДно

до виIvIог табл. l0.6 ДБН Б.2.2,12:2018;
9. Вiдстаrri вiд вибухоtrебезпечttt,tх пристроТв АЗС /to бУлiвеrlь

передбачити в залежIiостi вiд iT типу,га потужttостi вiдповiдr,Iо лО табЛ. l5.5-15.7

бф

tJ,
л1
t_ф

ДБН Б.2.2-12:2018; pre;-



10. На cxeMi iнженерного обладнання вказати розмiщення iснуtочих
та проектних мереж водошостачання (п. 5.5.8 дБFI Б. l . 1- 15:20l2);

1 1. Вiдстанi вiд iнженерних мереж до фундаментiв булiвель та споруд
запроектувати вiдповiдно до вимог дод. и.l дБН Б.2,2-12:20l &;

12. Зовнiшне поЖежогасiНня переДба.lитИ вiд поlкежниХ ГiдрантiВ, РОЗМiщенихна кiльцевих дiлянках мережi протипожежного водопроводу, з урахува}{ням
обслуговування ними забудови радiусом не бiльше 20d м (п. 12.16,;. l3.з.4
ДБН В,2,5-74:2013);

13. На кресленНях генеРальногО планУ вказати мiсця розташування пiрсiв для
забору води з природних та штучних водойм по}кежними ав.гомобiлями (п. l5.З.8
ДБН Б,2.2,12:2018);

l4. Розмiщення спецiальноТ пожежноТ технiки (авто лрабин або автопiдйомни-
KiB) передбачити з урахуВанняМ районУ виТздУ пожежно-рятувального пiдроздiлу
не бiльше нiж 3 км (п. 15.1.3 ДБН Б,2.2-12:20l8);

15. Спецiальну пожежну TexHiky перелбачити з висотоIо пiдйому не меншою
нiж умовна висота проектноi забулови, розташованот в радiусi iT обслуговуванFIя
(п. 8.1 ДБН В.1.1-7:201б, п. 15.1.3, табл. l5.12ДБН Б.2,2-12:20l8).

Поряд з тим, Головне управлiння наполягас на BpaxyBaHHi пропозицiй
до роздiлу iнженерно-технiчних заходiв цивiльного захистУ (цивiльноi оборони),
наданих листом вiд 19.\2.2018 Jф 66lSl12244.

{ля одержання позитивних результатiв розгляду необхiдно вiдкоригувати
мiстобулiвну документацiю та подати iT на повторний розгляд у встановлено-
му порядку.

Одночасно гtовiдомляемо, що застосування мiстобулiвноТ документаttiТ
можливе пiсля приведення iT У вiдповiднiсть чинним вимогам булiвельних норм,
правил та iнших нормативних akTiB з пожежнот, техногеннот безпеки та
цивiльного захисту.

Заступник начальника ГоловIlого управлiння
iз запобiгання надзвичайним ситуацiям В.Е. Асирбабаяrr

IBaHeHKo Р.о.
482-56-47



дЕржАвнА сJtужБА укрдiни з нАдзвичдliних ситчнцlЙ
головне управлiння дснс Украiни у Киiвськiй областi

вул.Межигiрська, 8, м. КиiЪ, 04о7l,тел.: (044) 425-43-|5,факс: (044) 482-56-37
www.kyivobl.dsns.gov,ua кодеДРПоу 3853i963 Е-фit: КуiчоЫ6-п..gоlr.uu
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Виконуючому обов'язки директора
департаменту мiстобулування та
архiтектури Киiвськоi обласноТ
державноi адмiн iстрацii
Ликову !.I.
пл. Лесi Украiнки, l, м.КиТв,0l196

Про розглял розлiлiв IТЗ ЦЗ
оновлення Генплану м, Iрпiнь

Шановний Щмитро Iгоревичу !

ГоловниМ управлiнням розглянуто РоЗдiли iнженерно-технiчних заходiв
цивiльнОго захисТу (цивiльноi оборони) на мирний час та особливий перiод ускладi проекту <<оновлення генерального плану MicTa Iрпiнь КиiЬськоТ
областi>, розробленi <<Щержавним пiдприемством Украiнський державний
науково-дослiдний iнститут проектуВаннЯ MicT (ДIПРОМIСТо) iMeHi

. 
ю.м. Бiлоконя, та пропонуеться передбачити наступнi заходи.

Роздiл IТЗ ЦЗ на мирний час.
ПояснювЕLпьна записка :

Врахувати, що на територii
цивiльного захисту (3 сховища та
КиТвськоi областi).

В п. 4.4 врахувати вимоги cTaTTi 32 кКодексу цивiльного захисту
УкраТни>) щодо типу захисних споруд цивiльного захисту.

ВРаХУВаТИ, що на територiI MicTa споруди пiдземного простору (спорудлl
ПОДВiЙНОГО ПриЗначення), якi вiдповiдають вимогам ДБН В.2.2.5-97 стосовнсl
СХОВИЩ Та Можуть бути використанi _(переобладнанi) у сховища цивiльного
захисту iз |,2 та 3 режимом вентиляцii, вiдсутнi.

В П. 5.2 ВраХУвати, що на територiТ MicTa безпечнi райони, за межами зоLI
ВПЛИВУ МОЖливого хiмiчного забруднення вiд магiстральноi залiзницi, вiдсутнi
(ДСТУ-Н Б Б. 1. 1- 19:20 1 3).

Провести розрахунок кiлькостi та MicTKocTi збiрних евакуацiйних пунктiв
у залежностi вiд радiуса доступностi та часу збору населення (п.5.12 ДБН
Б.1.1 -5:2007 частина 2).

В п. 8 внести змiни щодо кiлькостi сховищ та Тх MicTKocTi.

MicTa облiковуеться 14 захисних споруд
11 ГРУ) (електронна база даних ЗСЦЗ

ý,'
rý
6\r
Ф
.<t1

Графiчна частина.

вц-



/
графiчнi матерiали роздiлу Iтз цз (цо; розробити у складi: ккреслення

IТЗ ЦЗ (ЦО1 та <Схема розмiщення мiсць захисту)> (п. 5.10 ДFН Б.1.1-5:2007).
зазначити чисельнiсть жителiв у житлових районах та виробничого i

обслуговуючого персоналу у промислових зонах (п. 5.10 дБН Б.1.1-5:2007
частина 2).

ЗаЗначити зони зшIягання торфу ( п. 5.10 ДБН Б.1.1 -5:20О7 частина 2).
ПеРеДбачити проектнi сховища цивiльного захист}, iз З-а режимами

ВеНТИЛЯЦii дл" укривання мешканцiв житлових районiв (п. 5.10 ДБН Б.1.1-
5:2007 частина 2, п. 3.14, З.lб ДБН В.|.2-4-200б).

Роздiл IТЗ ЦЗ на особливий перiод.
пояснювальна записка:
Врахувати заходи запропонованi за результатами розгляду пояснювальноТ

записки та графiчних матерiалiв роздiлу IТЗ ЦЗ на мирний час.
В п. 2.2 внести змiни щодо категорованих об'сктiв, якi мають вплив на

територiю MicTa (Зведений Загальнодержавний гlерелiк суб'скr,iв
господарювання, вiднесених до категорiй з цивiльного захисту).

Узгодити iнформацiю пунктiв 1.7 та2.2 щодо категорованих об'сктiв.
Графiчна частина:
Зазначити зони можливих руйнувань, небезпечного i сильного

радiоактивного забрулнення категорованих об'сктiв та населеного пункту, що
прогнозуються на територiТ м. Iрпiнь (п. 5.9 ДБН Б.1 .1 -5:2007 частина 1).

Передбачити проектнi захиснi споруди iз захисними властивостями
вiдповiдно до вимог додатку 1 до ДБН В 2.2.5-97 та п, п. З. l 4, З.|6 ДБН В,|.2-4-
2006 на об'ектах, що продовжують роботу в особливий перiод, а саме медичнi

установи та пожежi депо (п. 3.3, 3.8 ДБН В.|,2-4-2006).
На пiдставi викладеного, роздiл <Iнженерно-технiчних заходiв цивiльного

захисту <Оновлення генерального плану MicTa Iрпiнь Киiвськоi областi> буле
'погоджено Головним управлiнням пiсля врахування вимог дiючих нормативних
документiв з питань цивiльного захисту.

З повагою

Заступник начаJIьника Головного управлiння

Колесник I.П.
425-8,|-92

Д.О. Пiдгурний
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дЕIiдртдмЕнт з питднъ цивIлъног0 здхисту тд лIквIддцI1 ндслшкlв
чорнOýильськоI кАтАстроФи
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HaNs 02_i2jзqss вiд 07.12.20l8

Викоltуrочому обов'язки

llt{peКI,opa /IепартаментY

мiстобулуваllня та apxiTeKrypH

KHiBciKoi обласноi лержавлtоi

адмiнiстраuii
д.ликову
шл. Jleci Украiнки, 1, Ivt, КшТв, 0l 196

Гiро рзгляд роздiлiв IT3 I]З

о*оЙ.пrпll Гекп:rалrу м. Iрпiнь

.Ц,епартамештOм розгляflуто розлiли iнженерно-r:ехнiчних захо:liв

цивiльного захисЦ (цивiльноТ оборони) на мирний ,tac та особливий перiоп у

складi проslffу коновлення генераJlьI{0г0 плану MicTa_ Iрпiнь КиТвськоi

областi>, розробленi <fl,ержавним пiдприемствсм Украiшсъкий лержавниЙ

ýауково_дослiдний iнститут проектування MicT кýIПРОМIСТо)) iMeHi

ю.м. Бiлоконя, та пропонуеться перелбачити наступнi заходи,

MicTa облiковуетъся 
'l4 захисних спорул

li ГrРУ) (електронна база даннх ЗСLlЗ

Роздiл IтЗ ЦЗ на ь{ирний чао,

пояснювалъна записка:

Врахувати, що на територii

цивiлъного захисту (3 схсвища та

КиiвськоТ областi),
Вп.4,4ВрахУВаТиВиМоГистаттi3?кКолексУuивiльногозахисТу

украiню} щодо тигту захисних спсруд цивiлъного захисту,

Врахувати, щ0 на територiТ MicTa споруди пiдземного простору (спорули

подвiйноrо пр"."ачення),"якi вiдповiдають вимогам дБН в,2,2,5_97 cTocclBlto

схсвищ та можутъ бути u"*o|*.raHi (переобладнанi) у сховиша цивiльного

захисту iз l, 2 та 3 режимOм вентиляцii, вiдсутнi,

В п. 5.2 врахувl,у, що 
"u:*p1]:|:_y::^ 

безпечнi районн, за межами зOн

впливУ мOжливОго хiмiчНого забрУдненкЯ вiд магiСтральноi залiзни,цi, вiлсутнi

(ДСТУ-Н Б Б. 1 . l -19:20I 3),



{
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Провести розрахунок KiлbкocTi та MicTKocTi збiрнкх евакуаuiйних пунктiв

у залежностi вiд ралiуса дOступностi та часу збору населе}{ня (п.5.1? ДБf-I

Б.l .1-5:2007 частина 2).

В п, 8 внестн змiни щсдо кiлъкостi схOвищ та iх MicTKocTi.

Графiчrrа частина.
графiчнi матерiали розлiлу Iтз цз (цо1 розробити у складi: <<креслення

Iтз ц3 (цо) та <СхеМа розмiЩеннЯ мiсцЬ захисту)) (п. 5.10 дБН Б.1 .1-5:2007).

зазначити чисельнiстъ жителiв у житлових районах та'виробничого i

обслуговуючог0 перýоналу у rтромислових зонах (п. 5.10 дБн Б.1,1-5:2007

частина 2).

3азначиж зоЕи зшIягаIтня торфу ( п. 5.10 дБН Б.1.1-5:?007 частина 2),

перелбачити проектнi сховища цивiльного захисry iз З-а режиь{ам}I

вентиляцii для укривання мешканцiв житлOвих районiв (п. 5.10 дБн Б,1,1-

5:2007 частин8 ?, п. 3.14, 3,lб ДБН В,|.2,4,2006).
Роздiл IТЗ ЦЗ на особливий перiол.
Поя снюваJIън а запиý ка :

Вра,хувати заходн зепропонованi за результатами рс)згляду псlяснюва,,Iьноi'

записки та rрафiчнt{х матерiалiв розлiлу IТЗ l,lЗ на ь{ир}iий час.

В п. 2,2 внести змittи щодо категOрованих об'сктiв, якi мають вплив },Ia

тернторiЮ MicTa " (Зведений Зага"гtьнодержавний перелiк суб'сктiв

гоСпOДаРюванн.я, вiднесених До категорiй з цивiльного захисту).

Узгодити iнформацiю rrylrKTiB 1.7 та2.2 щсдо категорованиХ об'сктiв,

Графiчна частина:
Зщкачити зOни можливих руйнувань, ьrебезпеч}{0г0 i сильноt"о

рмiоактивного забрулнеýня категороtsаних об'сктiв та насеJIе}{ого пункry, щt)

прогнозуються на "гериторiТ м. lрпiнъ (п. 5.9 дБН Б. l . 1-5:2007 частина l ).

. Перелбачити проектлti захиснi спOруди iз захисннми r*пастивOстями

вiдповiдно до внмог додатку l ,uо JlБН ,В 2.?.5-97 та rl, Гr. 3. l4. j.'lб ДБН В, l ,]-4-

2006 на об'сrгах, щ0 продовЖуIотЬ роботу в сlсобливий перiод, а оаме медичнi

установи та по}i{ежi депо (п. 3.3, З.8 ДБН В.1.2-4-2006).

Дцiчекко 430-01-10
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ДЕПАРТАМЕНТ ЕItОЛОГIi ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIB

вуп. Басейна, |l2A, м. Киiв, 0l004 тел. (044) 279-01-58; fax (044) 234-96,|5

lnto (о/еkо. ко dа. gov. ua

/t. /у. /ozr Ms

НаN
7'!,епа ртамеIIт м iстоб,улуван ня

та архiтектури ItиТвськоТ обласноi

держа BIIoi алм irr iстрацiТ
пл. Лесi УкраТнки, l, м. КиIв, tD1196

,щепартамент екологii та природних pecypciB Киiвськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii (дuлi - ,Щепартамент) розглянув .гIист .Ц,епартаменту

мiЬтобудування та архiтектури Киiвськоi обласноi дерхсавноi адмiнiстрацii вiд

07.12lj:20_18 Ns 02-|2lз455 щодо надання висновкiв та зауваженъ до

мiстобудiвноi документацii оновлений генералъний план пl. Iрпiнъ, КиiвськоТ

областi, та повiдомляе наступне.
ЗгiднО ст.19 КонститучiI УкраТнИ органИ державнOi влади та оргаFIи

мiсцевоГо самовРядуваннЯ,'tх посадовi особи зобов'язанi дiя,ги лише на пiдставi,

в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiею Та ЗаконаIltи
'Украiни

Щепартамент у своТй дiяльностi керуеться Конституцiею та законами

Украiни, актами Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказаIии

MiHicTepcTBa екологiI та природних pecypciB УкраТни, itlших цеItтральних

органiв виконавчоI влади, розпорядженням голови обласноi держадмiнiстрацii,

а також Положенням про департамент екологiТ тз природних pecypciB,

затвердженого розпорядженням голови Киiвськоi обласноi державноТ

адмiнiстрацii вiд 22.02.2018 Ns 94.

OKpiM того зазначаемо, що з 18 грулня 2017 року введено в дiю Закон

УкраIни кПро оцiнку впливу на довкiлля), прийнятий Верховною Радою

23.05. 1 7 (}tэ 2059-VIID.
згiдно ст. 3 Закону Украiни кпро оцiнку впливу на довкiлля> здiйснення

оцiнки впливу на довlсiлля е обов'язковим у процесi прийняття рiшень про

провадження планованоТ дiяльностi, визначеноТ частинами другою i третьою

цiеi cTaTTi. Така планована дiяльнiсть пiдлягае оцiнцi вп:rиву на довкiлля до

прийнятгя рiшення про провадження планованоi дiяльностi.

виходячи з вищевикладеного, пiд час розроблення оновленого

генераJIьного плану м. Iрпiнь, КиТвськоi областi (в разi плануванУ-9д!цснення
, ;.:"i;,,i:2lt i', ,Ц/tr 1,

:. 
j;. 

"....



господарсъкоi дiялъностi, яка пiдпадас пiд дiю ст. З Закону) суб'екту

Забороняеться
визначеноi частинами
довкiлля та отримання

об'ектiв, iншi втручання в природне середовище i ландшафr", у тому числi
видобування корисних копчLпин, використання техногенних родовищ кориснIж
копалин, якщо не забезпечено в повному обсязi додержанн:I екологiчних умов,
передбачених
провадженнrI
перепрофiлювання, лiквiдацii (демонтажу) об'ектiв, iнших втручань у природI{е
середовище i ландшафти, у тому числi видобування корисних коп€Lпин,
використання техногенних родовищ корисних копапин, & токож змiн у чiй
дiяльностi або подовження cTpoKiB ii провад}кення.

розпочинати провадження планованоi дiялъностi,
другою i третьою цiсi статгi, без оцiнки впливу I{a

рiшення про провадження планованоI дiяльностi.
провадження господарськоi дiяльн:остi, експлуатацiя

у висновку з оцiнки впливу на довкiLлля, рiшеннi про
планованоi дiяльностi та проектах будiвнлtцтва, розширення,

Заступник директора департаменту -
начальник управлiння . Ткалiч

ткаченко В.г
279-01 -58




