
ПРОТОКОЛ
Громадських слухань звіту про стратегічну екологічну оцінку до 
містобудівної документації —«Генера льний план смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області»

смт Маньківка

Зал засідань районної ради

Присутні:
- Селищний голова
- Секретар селищної ради
- Начальник відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства
- Головний архітектор проекту

00 І 2.2019 р.

Вівтенко В. М 
Демченко В. А.

Пашніна А. і.
Бучок В. С.

- Представники громади селища та депутати (список додається)

Порядок денний:
1 .Про обрання головуючого та секретаря громадських слухань.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Доповідь представника ТОВ «Кайлас Аеро» розробників звіту про стратегічну 

екологічну оцінку до містобудівної докумен гації - 'Генеральний план смт. 
Маньківка Маньківського району Черкаськії області»

4.Обговорення доповіді.
5.Підведення підсумків.

По першому питанню порядку денного: 
виступив Загоруй М.М. з пропозицією обрати 

головуючим Вівтенка В М. - селищного голову, 
секретарем Демченка В. А. - секретаря селищної ради. 

Проголосували : За - 15, Утримались - 2

По другому питанню порядку денного: 
запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3-х )сіб, а саме:

Власенко М.В. - депутат селищної ради
Роєнко Т.В. - депутат селищної ради
Кочерова Н.К. - член виконкому 

Проголосували : За - 14, Утримались - 3.

По третьому питанню порядку денного: 
доповідь представника ТОВ «Кайлас Аеро» В.С. Бучка по звіту про стратегічну 
екологічну оцінку до містобудівної документації - «Генеральний план смт. Маньківка 
Маньківського району Черкаської області»

По четвертому питанню порядку денного:
Виступили:
Начальник відділу містобудування, архітектури га ЖКГ Маньківської РДА 

Пашніна А. І. - порушила питання санітарно - захисних зон.
Представник ТОВ «Кайлас Аеро» Бучок В.С. звітом про стратегічну екологічну 

оцінку до містобудівної документації - «Генеральний план смт. Маньківка Маньківського 
району Черкаської області» та планом зонування передбачено санітарно - захисних зони.

Член виконкому Андрійчук Н.М. - чи враховані) звітом про стратегічну екологічну 
оцінку вплив виробничих википів на навколишнє середовип е?



Представник ТОВ «Кайлас Леро» Бучок ВС - дані дороги передбачені 
генеральним планом в напрямку Дзензелівки та ст. Поташ.

Вирішили: 

замовнику - направити проект Генерального плану емг Маньківка до управління екології 
та природних ресурсів та управління охорони здооов'я Черкаської обласної державної 
адміністрації для отримання висновків;

розробнику - відповідно до ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» винести проект Генерального плану емт Маньківка на розгляд архітектурно- 
містобудівної ради.

Проголосували : За - одноголосно

Голова Вівтенко В.М.

Секретар Демченко В.А.


