ПРОТОКОЛ
громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної
документації «Внесення змін до Генерального плану м. Буча Київської
області», в тому числі розділ «Охорона навколишнього природного
середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку)
14 грудня 2021 року

м. Буча

Місце проведення: Центральний будинок культури
Адреса: Київська область, Бучанський район, м.Буча, вул.Пушкінська, 61-В.
Початок роботи: 15-00.
Всього взяло участь у громадських слуханнях 168 осіб, з них 135 осіб мешканці, які зареєстровані у місті Буча, згідно реєстраційних листів учасників
громадських слухань, що є невід’ємним додатком до цього протоколу
(Реєстрація учасників, що зареєстровані в м.Буча та Реєстрація громадян, що
зареєстровані в інших населених пунктах додається).
Головуючий на слуханнях: уповноважений представник замовника
містобудівної документації – секретар Бучанської міської ради Шаправський
Тарас Олександрович (п.8 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)
Слухали: Головуючого на слуханнях секретаря ради Тараса
Шаправського:
“Доброго дня всім присутнім учасникам громадських слухань! Дякую за
таку активність, дуже приємно всіх бачити у цій залі. Тут зібралися всі охочі
почути презентацію проекту містобудівної документації. Для тих хто не зміг
відвідати громадські слухання, ми організували онлайн трансляцію, яку можна
побачити на офіційній сторінці Бучанської міської ради в соціальній мережі
Фейсбук та за посиланням: https://youtu.be/HgHn5GRiKYc
Шановні учасники громадських слухань!
Сьогодні 14 грудня 2021 року ми проводимо процедуру громадських
слухань містобудівної документації – «Внесення змін до Генерального плану
міста Буча Київської області», в тому числі розділ «Охорона навколишнього
природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку).
На цю хвилину зареєструвалось 116 учасників слухань, з яких 92 осіб
мешканці, що зареєстровані у місті Буча. Також у громадських слуханнях
беруть участь:
- авторський колектив інституту розробника містобудівної документації –
Державного підприємства «Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя
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- працівники виконавчих органів Бучанської міської ради;
- депутати Бучанської міської ради;
- керівники підприємств, установ та організацій;
- представники громадських організацій;
- засоби масової інформації та інші зацікавлені особи.
Під час громадських слухань здійснюватиметься відео - та аудіо-фіксація.
Відповідно до Порядку проведення громадських слухань, пропоную для
ведення протоколу громадських слухань кандидатуру – Левківську Інну
Олексіївну.
Відповідно до п.8 постанови Кабінету Міністрів України № 555 від
25.05.2011р. «Про затвердження порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні», «Громадські слухання
проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника
містобудівної документації».
Відповідно до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від
24.11.2021 року №988 уповноважено секретаря ради Шаправського Тараса
Олександровича бути головуючим громадських слухань.
Відповідно до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,
постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження
порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на
місцевому рівні», а також відповідно до розпорядження Бучанського міського
голови (чи рішення виконкому від. № «Про заходи з підготовки та проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до
Генерального плану міста Буча Київської області», в тому числі розділ
«Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну
екологічну оцінку)» з 15 листопада 2021 року по 14 грудня 2021 року включно
проходять громадські обговорення містобудівної документації.
Сьогодні, 14 грудня проводяться громадські слухання проекту даної
містобудівної документації.
Пропоную наступний порядок денний та регламент громадських
слухань:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Вступне слово головуючого громадських слухань .
- Шаправський Тарас Олександрович - секретар Бучанської міської ради
2.
Доповідь «Внесення змін до Генерального плану міста Буча
Київської області», в тому числі розділ «Охорона навколишнього
природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) –
авторський колектив Державного підприємства «Український державний
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науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені
Ю.М. Білоконя.
- Петельська Олександра Павлівна –
провідний інженер ДП
«ДІПРОМІСТО»;
- Маслова Марія Олександрівна – начальник АПМ-5 ДП «ДІПРОМІСТО»;
- Наумов Вадим Юрійович – начальник відділу містобудування та
архітектури.
3. Заслуховування інформації про зміст пропозицій (зауважень), що
надійшли на адресу замовника містобудівної документації – Бучанської
міської ради та процедури їх врахування
- Шаправський Тарас Олександрович - секретар Бучанської міської ради.
4. Обговорення, подання пропозицій (зауважень) громадськості.
5. Про обрання уповноважених представників громадськості до складу
погоджувальної комісії, у разі її створення.
6. Різне
Регламент проведення громадських слухань.
Вступне слово – до 5 хв.
На доповідь - до 20 хвилин;
На кожну із співдоповідей - до 10 хвилин;
На виступи, пропозиції та зауваження - до 3 хвилин;
На виступи пропозиції та зауваження повторні - до 1 хвилини;
Відповідь на зауваження та пропозиції - до 3 хвилин.
Запланований час проведення громадських слухань – дві години.
Особа, що взяла слово для виступу спочатку повідомляє своє Власне ім’я,
ПРІЗВИЩЕ та інформацію про реєстрацію свого місця проживання.
Пропозиції та зауваження висловлюються в усній формі або надаються у
письмовому вигляді головуючому.
Особа, що вносить усні чи письмові пропозиції (зауваження) до
містобудівної документації на громадських слуханнях, повинна підтвердити
свою особу, продемонструвавши головуючому документ, який підтверджує
особу та зареєстроване місце проживання в м. Буча”.
Слухали: 1. Вступне слово головуючого громадських слухань Тараса
Шаправського:
“Найважливішим видом містобудівної документації на місцевому рівні є
Генеральний план населеного пункту, який по праву може вважатись його
«містобудівною Конституцією».
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Саме Генеральний план призначений для обґрунтування довгострокової
стратегії планування та забудови території населеного пункту на довгострокову
перспективу.
Чинний Генеральний план міста Буча було затверджено Бучанською
міською радою в березні 2015 року. За цей час змінились як Державні
будівельні норми, так і містобудівна ситуація: місто Буча стало центральною
садибою не лише Бучанської міської територіальної громади, а й центром
району, що потребує якісно нових підходів до планування містобудівної
діяльності.
Відповідно до чинної на той час редакції статті 17 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», зміни до Генерального плану могли
вноситись не частіше як раз на 5 років, що власне і було виконано міською
радою.
Підставою для розроблення проекту містобудівної документації стало
прийняте рішення Бучанської міської ради від 24 грудня 2020 року № 199-5VІІІ «Про внесення змін до матеріалів Генерального плану міста Буча та Плану
зонування території (зонінг) м. Буча Київської області».
Замовник містобудівної документації - Бучанська міська рада.
Розробник проекту містобудівної документації - Державне підприємство
«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
«ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя (як організація, яка має авторські права
на проєкт).
З 15 листопада 2021 року по 14 грудня 2021 року включно (наголошую)
проводяться громадські обговорення. У цей період надходили пропозиції до
проекту містобудівної документації, які направлені для опрацювання інститутурозробнику.
Крім того, наголошую, що сьогодні останній день, коли ви маєте
можливість подати свої письмові пропозиції для розгляду .
Оголошення про проведення громадських обговорень були опубліковані у
засобах масової інформації: газета «Бучанські новини» № 45 (868) від 12
листопада 2021 року та офіційному сайті Бучанської міської ради
https://www.bucha-rada.gov.ua/content/ogoloshennya-pro-pochatok-provedennyagromadskyh-obgovoren-z-pytan-rozglyadu-materialiv-vnesennya-zmin-dogeneralnogo-planu-m-bucha-kyyivskoyi-oblasti
З матеріалами містобудівної документації можна ознайомитися на сайті
Бучанської міської ради (http://www.bucha-rada.gov.ua/), а також на 1– му
поверсі Бучанської міської ради.
У період громадських обговорень відбулися зустрічі у Портал.Освіта.
Бізнес за запрошенням Клубу урбаністів Бучі, на яких обговорювались
матеріали містобудівної документації за участі Бучанського міського голови
Анатолія Федорука, головного архітектора міста Вадима Наумова та учасників
Клубу.
Карантинні обмеження, зокрема встановлення на території Київської
області «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки, не дали можливості
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провести більш ширшу інформаційну кампанію: презентація,
прилюдне
експонування, круглі столи, публічні конференції тощо.
Разом з тим, у соціальних мережах та газеті «Бучанські новини» були
опубліковані роз’яснення основних положень містобудівної документації
головного архітектора Вадима Наумова.
Хочемо подякувати кожному, хто у період обговорення надав і сьогодні
буде надавати свої пропозиції, а також хто сьогодні бере участь у наших
слуханнях.
За період громадських обговорень до виконавчого органу-відділу
містобудування та архітектури Бучанської міської ради надійшло 119
пропозицій.
До звіту СЕО надійшло 0 пропозицій.
Шановні присутні! Сьогодні, 14 грудня, ми проводимо громадські
слухання з метою обговорення проекту містобудівної документації .
Хочу також наголосити, що процес внесення змін до Генерального плану
міста Буча Київської області», в тому числі розділ «Охорона навколишнього
природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) розпочався в
грудні 2020 року, а тому згідно пункту 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України № 711-IX від 17.06.2020 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» на
процес затвердження змін до Генплану не поширюються вимоги вказаного
закону, зокрема і постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р.
№ 926, щодо складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні.
Шановні учасники громадських слухань!
Зараз Вашій увазі пропонується доповідь розробника проекту
містобудівної документації, авторського колективу інституту «Діпромісто»”.
Слухали: 2.Доповідь «Внесення змін до Генерального плану міста Буча
Київської області», в тому числі розділ «Охорона навколишнього
природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) –
авторський колектив Державного підприємства «Український державний
науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені
Ю.М. Білоконя.
Виступили: Петельська Олександра Павлівна – провідний інженер ДП
«ДІПРОМІСТО»:
“Містобудівна документація «Внесення змін до Генерального плану міста
Буча Київської області» розроблена ДП Український державний науководослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя на
замовлення Бучанської міської ради згідно з договором № 1361-01-2021 від
13.05.2021 р.
Необхідність розроблення проекту внесення змін до генерального плану
м. Буча пов’язані із:
- зміною функціонального призначення територій;
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- необхідністю коригування вулично-дорожньої мережі;
- а також врахування рішень містобудівної документації затвердженої в
період 2014-2020 рр..
Зміни до генерального плану м. Буча стосуються території всього
населеного пункту .
Однак згідно з Завданням на проектування та відповідно до ДБН Б.1.115:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» внесення змін
передбачено до окремих розділів генерального плану. Внесення змін до
розділів розвитку господарського комплексу, інженерної інфраструктури,
санітарної очистки території, дощової каналізації, інженерної підготовки та
захисту території, інженерно-технічних заходів цивільного захисту даним
проектом не передбачається.
В складі цієї документації розроблений розділ «Охорона навколишнього
природного середовища» в обсязі «Звіту про стратегічну екологічну оцінку».
На сьогодні відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку» Звіт знаходиться на розгляді виконавчих органів влади, отримані
позитивні висновки від Департаменту екології та природних ресурсів КОДА та
ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
України».
«Внесення змін до Генерального плану міста Буча Київської області» є
невід’ємною частиною «Генерального плану м. Буча», затвердженого рішенням
Бучанської міської ради Київської області №2124 від 17 березня 2015 р.
При виконанні роботи враховані:
- матеріали затвердженої містобудівної документації (детальні плани
території);
- проект ТЕО будівництва автомобільної дороги між А/Д М-07 КиївКовель-Ягодин до А/Д Гостомель-Берестянка-Мирча;
- державні інтереси надані Київською обласною державною адміністрацією
- інвестиційні наміри щодо розміщення об’єктів;
- пропозиції від Бучанської міськради та мешканців м. Буча;
В даній роботі надані пропозиції щодо перспективного територіального
розвитку м. Буча.
Виконанні розрахунки показників нормативної забезпеченості об’єктами
громадського обслуговування проектного населення м. Буча на етап 15-20 років
(на 01.01.2040р.), визначені показники і напрямки розвитку вулично-дорожньої
мережі та транспорту. На наступних стадіях необхідно розробити розділи з
розвитку інженерної інфраструктури міста, з урахуванням проектних
демографічних показників та обсягів житлово-громадського і інших видів
будівництва, визначених проектом «Внесення змін до генерального плану м.
Буча Київської області».
Реалізація генерального плану - це безперервний процес актуалізації та
проектування.
За останній період в ході територіальної реформи м.Буча змінила свій
адміністративний статус, місто стало центром територіальної громади і
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центром Бучанського району. Зміни в житті міста, що сталися з часу
розроблення генерального плану, викликали необхідність перегляду деяких
положень генплану в частині коригування вулично-дорожньої мережі,
співвідношення видів забудови, розміщення закладів обслуговування населення
та внесення змін до функціонального призначення територій.
Відповідно до Завдання на проектування Бучанською міською радою
надана затверджена містобудівна документація згідно якої і запропоновані
відповідні зміни до генерального плану міста.
За результатами аналізу вищезазначеної містобудівної документації можна
зробити висновок, щодо суттєвої активізації процесу освоєння території міста
під житлове та громадське будівництво на площадках, які, в цілому,
відповідають рішенням Генерального плану міста, але у деяких випадках
потребують внесення змін до функціонального використання.
Територіальний розвиток здійснюється, в основному, за рахунок реалізації
проектних рішень діючого Генерального плану та згідно з затвердженими
Детальними планами територій із зміною функціонального призначення
ділянок під об'єкти житлової та громадської забудови.
Територія м.Буча складає 2658,1 га
Прогнозна чисельність населення на розрахунковий термін складатиме
96,5 тис. чол.
Обсяг нового житлового фонду в межах розрахункового терміну складе
2094,4 тис. м2 загальної площі.
Середня житлова забезпеченість на розрахунковий період 32,8 м2/чол.
(існ.28,6)
Генеральним планом пропонується співвідношення розселення в
багатоквартирній та одноквартирній (приватний сектор ) забудові 1930,0 тис.
м2 загальної площі (92 %) /164,4 тис. м2 загальної площі (8%)
Розвиток сельбищних територій
Планувальна модель міста передбачає гармонійне включення до
планувальної структури існуючої забудови центральної та східної частин міста,
продовження формування сельбищної зони в усіх напрямках, формування
потужного ландшафтного комплексу, що формується в північній та південнозахідній частинах міста.
Розвиток сельбищних територій здійснюється за рахунок завершення
розпочатого будівництва на проектних ділянках передбачених Генеральним
планом та освоєння нових із зміною цільового призначення по рішенням ДПТ.
Проектом передбачається 6 основних ділянок житлового будівництва.
1Ділянка «Східна» - в основному передбачається садибна забудова.
Багатоквартирна згідно з ДПТ в районі вул Шевченка та Революції,
багатоквартирна середньо поверхова (4 пов.) по вул.Сілезькій та Інститутській
(1,1 га) відповідно до звернення власника, а також в продовження
багатоквартирної забудови сел. Гостомель та відповідно до звернень власників
земельних ділянок, розташованих в районі північно-східної межі міста середньо
поверхова (до 4 пов).
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2Ділянка житлового будівництва «Південна-2» (багатоквартирна
забудова) знаходиться в процесі освоєння відповідно до затверджених
детальних планів території та згідно з рішеннями генерального плану крім
реалізації проектних намірів розміщення садибної забудови вздовж лінії ЛЕП.
3Розвиток
ділянки
житлового
будівництва
«Південна-1»
(багатоквартирна забудова) здійснюється
відповідно до затверджених
детальних планів території,
та на відміну від рішень діючого ГП
передбачається освоєння всієї території на проектний період.
4Розвиток ділянки «Західна-2» (садибна, багатоквартирна і
громадська забудова) здійснюється в основному виходячи із затверджених
детальних планів території, рішення яких відповідають генеральному плану з
деякими відхиленнями.
5Ділянка житлового будівництва «Західна-3»
змінила свою
конфігурацію у зв’язку з будівництвом автомобільної дороги між А/Д М-07
Київ-Ковель-Ягодин до А/Д Гостомель-Берестянка-Мирча (в межах міста –
магістральна вулиця Проектна 1). Територія під житлову багатоквартирну
забудову 10-16 поверховими будинками складе 26,5га з повним комплексом
об’єктів повсякденного обслуговування та розробленим ДПТ.
6Формування та подальший розвиток ділянки житлового
будівництва «Західна-1» (садибна і громадська забудова, рекреація і спорт)
виходячи із наданих пропозицій міськради змінює рішення ДПТ, територія
пропонується для розміщення садибної забудови з закладами освіти,
громадської забудови та зони рекреації з об’єктами фізичної культури і спорту
(стадіон).
В даній роботі, як і в попередньому генеральному плані м. Буча, враховані
ділянки, які раніше були відведені під житлову забудову.:(багатоквартирну
114,3га, садибну 185,4га).
Згідно розрахунків необхідної забезпеченості об’єктами громадського
обслуговування надані пропозиції щодо розміщення закладів дошкільної освіти
(орієнтовно 12 закладів на 2575 місць), загальної середньої (9 ЗОШ на 7470
учнів+2 НВК), медичних закладів, інших об’єктів обслуговування .
Рішення генерального плану передбачають збалансований пропорційний
розвиток територій житлової забудови, системи громадських центрів,
комерційно-ділових зон та ландшафтних територій
Вздовж осі «схід-захід» продовжує формуватись зона адміністративноділова, та торговельно-розважальна підзони. В зоні загальноміського центру
(вул. Шевченка - вул.Нове шосе) здійснюється впорядкування забудови з
насиченням об’єктами обслуговування населення, офісними комплексами,
локальними рекреаційними зонами тощо. Саме вздовж зазначеної планувальної
осі зосереджуються об’єкти, що формують новий вузол загальноміського
центру - культурно-розважальний, офісно-виставковий, готельно-офісний
комплекси, загальні та спеціалізовані торговельні центри.
Перспективна система зелених насаджень поєднує між собою забудовані
території житлової та громадської забудови, забезпечує просторовий зв’язок з
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прибережними ландшафтними зонами та загальноміським центром. Важливим
елементом планувального каркасу є також система пішохідних шляхів та
велосипедних доріжок, що організовуються вздовж озеленених територій та
формують зручні зв’язки житлових районів з громадськими центрами,
рекреаційними зонами, установами спорту і дозвілля.
Формування центрів житлових районів передбачається в житлових
утвореннях. Принципом організації центрів житлових районів визначено їх
розміщення поблизу транспортних вузлів та на основних вулицях. Окрім
центрів житлових районів передбачається створення підцентрів обслуговування
окремих груп житлових кварталів. Передбачається подальше упорядкування
загальноміського центру, організація центральної площі міста з концерт-холом.
Для загально фізичного оздоровлення населення в місті будується 4
стадіони: в районі центрального міського парку, на ділянках «Західна-1»;
«Південна-1»; «Західна-3». В поймі
р. Рокач формується велика
багатофункціональна спортивна зона зі спортмайданчиками, велодромом та
трасою для біатлону. На ділянці «Західна-1» також передбачаються
спортмайданчики зі спортивними спорудами. У житлових кварталах
проведення фізкультурно-оздоровчих занять передбачається у вбудованоприбудованих та прибудованих до житлових будинках приміщеннях. На
площадці «Західна-3» організована кінноспортивна школа.
В межах міста формуються великі території масового відпочинку –
ландшафтні зони в заплаві р.Рокач та р.Буча.
Передбачається вдосконалення існуючої магістральної мережі та її
подальший розвиток особливо в районах нового будівництва. Виходячи з
планувальної структури, що передбачається генеральним планом, та прогнозної
інтенсивності транспортного руху передбачено певну класифікацію вулиць:
Магістральні вулиці загально міського значення: вул.Нове Шосе, вул.
Шевченка, вул. Проектна №1, вул. Вокзальна з проїзними частинами 16,012,0м, 12,0м; 7,50м та габаритами червоних ліній 50,0м, 40,0м, 50,0м, 20,0м
відповідно.
Магістральні вулиці районного значення проїзні частини 7,0м-12,0м та
габарити червоних ліній 15,0м-20,0м.
Житлові вулиці в червоних лініях 15,0 м.
Пропонується організація одностороннього руху по вул.Миколи ГамаліяСтаро Яблунська, та на ділянці вул.Києво-Мироцькій.
Окрім того передбачається:
- влаштування транспортних розв’язок кільцевого типу для збільшення
пропускної спроможності
магістральної мережі в місцях перетину
транспортних потоків. Зокрема, на перетині вул. Дорошенка – вул. Проектна
№1, вул. Дорошенка – вул. Нове шосе, вул. Дорошенка – вул. Бирюкова, вул.
Шевченка – вул. Тургенєва.
- будівництво естакади, протяжністю орієнтовно 500 м, на перетині
залізничних ліній (ділянка Буча – Склозаводська) у створі вул. Депутатської –
Заводської
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- будівництво естакади, протяжністю орієнтовно 500 - 600 м, на
перетині залізничних ліній (ділянка Лісова Буча – Буча) для забезпечення
транспортних зв’язків ділянок вулиць Вокзальної, Тарасівської і КиєвоМироцької (розглядався також варіант тунельного типу. Цей вузол конче
важливий для міста і потребує детальнішого опрацювання варіантів розв’язки
спеціалізованими організаціями).
- будівництво підземним пішохідних переходів на перетині залізничних
ліній у створі вул. Водопровідної і між вул. Стадіонна і Остапа Вишні.
- будівництво місцевої автодороги, яка запроектована від північно-західної
межі м. Буча до ВКАД ( в межах міста – магістральна вулиця Проектна 1)
- будівництво транспортної розв’язки кільцевого типу у місці перетину
автодороги М-07 Київ – Ковель-Ягодин із автодорогою Т-10-01 Ворзель–
Забуччя–(а/д М-06).
Для технічного обслуговування парку легкових автомобілів у місті
функціонують АЗС (автозаправні станції), БП АЗС (багатопаливні автозаправні
станції), орієнтовно загальна кількість – 50 одн.;
СТО (станція технічного обслуговування), загальна кількість постів
орієнтовно становить 50 постів, Потужності існуючих автозаправних станцій,
станцій технічного обслуговування достатньо.
Для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації природного та
техногенного характеру, забезпечення нормативного радіусу обслуговування
передбачається будівництво 2 пожежних депо на 14 автомашини, які
розміщатимуться: пождепо по вул. Києво-Мироцькій 1,95га на 10 машин та
пожежне депо на площадці «Південна-2» 1,0га на 4 машини.
В проекті розрахована потреба в територіях для розміщення кладовищ, яка
складе на етап 15-20 років 23,16 га. Враховуючи, що на діючому кладовищі, що
знаходиться по вул. Депутатській, залишилося лише 1,2 га, вільних від
поховань, міськрада виділяє додатково 5,0га. Крім того передбачене
влаштування нового кладовища, яке буде розташоване за межами міста між
Бучею, Мироцьким і Ворзелем. Також пропонується закриття кладовища по
вул. Михайловського 3,8га”.
Виступили: Маслова Марія Олександрівна – начальник АПМ-5 ДП
«ДІПРОМІСТО»:
“Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування
виконується згідно вимог Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку”.
Відповідно до вимог Закону у складі містобудівної документації звітом
про стратегічну екологічну оцінку є розділ «Охорона навколишнього
природного середовища».
Зміст звіту складається з 11 розділів:
Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його
зв’язок з іншими документами державного планування
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Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено
2.1. Природні умови території.
2.2. Повітряний басейн
2.3. Водний басейн.
2.4. Ґрунтове середовище та земельні ресурси
2.5. Фізичні фактори впливу
2.6. Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт
2.7. Об'єкти історико-культурної спадщини
2.8. Соціально-економічне середовище.
2.9. Стан здоров'я населення
Основними джерелами інформації стосовно характеристики поточного
стану довкілля, у тому числі здоров’я населення були: Регіональна доповідь про
стан навколишнього природного середовища у Київській області; дані
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА; Бучанський
районний відділ ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики
хвороб МОЗ України».; ГУ Держпродспоживслужби в Київській області; ГУ
статистики у Київській області; Басейнова управління водних ресурсів
середнього Дніпра; а також Відділу охорони здоров’я Бучанської міської
радищодо основних показників здоров’я населення. В процесі роботи були
проаналізовані доступні дані регіональних галузевих управлінь, характеристика
комунальних об’єктів, інформація окремих підприємств, наукові звіти та
публікації.
Розділ 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення
та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу
Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо
територій з природоохоронним статусом
Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені
основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я
населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх
територіальні аспекти.
Наприклад, Наприклад,
- відсутність
- в проекті надані
документації з
пропозиції щодо
встановлення меж
Всі поверхневі визначення меж ПЗС для
прибережних
водні об’єкти
всіх поверхневих водних
Водний
захисних смуг
міста; канали на
об’єктів міста;
басейн
водних об’єктів на зрошувальних і
- в проекті надані
території міста з
осушувальних
пропозиції щодо
винесенням в
системах
встановлення смуг
натуру;
відведення каналів
- відсутність
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проектів з
встановлення смуг
відведення
меліоративних
каналів;
Розділ 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час
підготовки документа державного планування
Розділ 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу
державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому
числі позитивних і негативних наслідків
6.1. Можливість виникнення кумулятивних та інших ефектів
Розділ 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна
оцінка, у тому числі будь-які ускладнення
Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків
виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення
Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення
Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку
аудиторію”.
Виступили: Наумов Вадим Юрійович – начальник відділу містобудування та
архітектури:
“Доповідь проектантів була змістовна, проте хочу додати кілька акцентів,
важливих для стратегічного розвитку нашого міста. Почну зі вступу. Що
призвело до внесення змін в Генеральний план м.Буча?
Тут є декілька чинників. Один з важливих – у країні триває процес
діджиталізації, перенос паперових документів в цифровий документ. Маємо на
меті з нового року почати процедуру закупівлі геоінформаційної системи та
містобудівного кадастру. Основою ГІС є оновлена топографічна зйомка, яка
також слугує основою для розробки, або як в нашому варіанті, внесення змін до
генерального плану. Оновлені схеми ляжуть в основу цієї системи.
Дійсно, є багато зауважень щодо допущених помилок, яких не уникнути в
процесі розробки. Вони будуть враховані – вже підготовлений лист до
проектантів на їх врахування. Але є й ключові моменти, які потрібно розуміти
глибше.
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Пройдусь коротко по фактах і цифрах. Приріст населення. Чисельність
офіційно зареєстрованих мешканців міста, відповідно до довідки статистичного
відділу станом на 2021 рік, становить 37,3 тис. осіб, хоча в дійсності його
більше.
Щодо багатоповерхової забудови. В містобудівній документації дійсно
зустрічається термін багатоповерхова забудова з визначенням поверховості, але
в генеральному плані описано лише функціонал території і вживається термін
багатоквартирна забудова. Вона може бути малої поверховості, середньої і
висотної. Тобто багатоквартирна забудова в Генеральному плані не визначає
висоту будівництва. Реальна висота будівель буде визначатись наступними
розробками детальних планів. Визначені в генплані території забудови є
проектними і в подальшому потребують розробки ДПТ з громадськими
обговореннями, слуханнями та затвердженням на сесії Бучанської міської ради.
Зокрема, приватні земельні ділянки з цільовими призначенням
“багатоквартирна забудова”, які відповідають функціоналу попереднього
Генплану і де вже є затверджені ДПТ, на сьогоднішніх слуханнях ми якраз і
презентуємо як зміни, які мають бути внесені в основний містобудівний
документ нашого міста.
Отже, про приріст населення. За розрахунками розробника на період
реалізації 20 років, станом на 2040 рік кількість мешканців Бучі може сягнути
96,5 тис. осіб. В дійсності як наш генеральний план 2015 року, так і інші
генеральні плани міст, сіл, селищ не підтверджують цього розрахунку. При
розробці генерального плану 2015 року станом на 1 січня 2012 року в Бучі
проживало 27,9 тис. осіб. Станом на 2021 рік стало 37,3 тисячі, тобто майже за
10 років приріст становив лише 10 тисяч осіб замість планових на 2033 рік 60
тисяч.
Почну з багатоквартирної забудови.
Територія Східна – вздовж пойми р. Рокач. Маємо тут приватні земельні
ділянки з цільовим призначенням “житлова індивідуальна забудова”, яка
розбита по кварталах і гостро стоїть питання централізованого водопостачання
та каналізування. Є звернення від власника земельної ділянки під
багатоквартирну забудову (4 поверхи), яке вирішило б дане питання. Поруч –
багатоквартирна забудова селища Гостомель. Але позиція Бучанської міської
ради залишити цю територію сельбищною та розробити в подальшому ДПТ і
ним визначити можливість будівництва як житлових індивідуальних будинків,
наприклад, зблокованих, так і багатоквартирних з підключенням до основних
інженерних мереж. Тобто, наша пропозиція (і для протоколу і для проектантів)
така – залишити в генплані цю територію сельбищною, житловою
індивідуальною, з подальшою розробкою ДПТ.
Територія на перехресті вулиць Інститутська та Сілезька. Тут розташовані
земельні ділянки, які перебувають у приватній власності, за зверненням
власника територія була внесена як проектна багатоквартирна. Хочу зауважити
що всі 10 ділянок тут позначені як проектні і потребують подальшої розробки
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ДПТ. Розглянемо проміжок між вулицями Сілезька, Антонія Михайловського
до Інститутської. Там зелена зона з дитячим майданчиком, готельноресторанний комплекс, а далі – комунально складські території. 10 земельних
ділянок по 10 соток, при допустимих 5 сотках для садибної забудови, маємо 20
індивідуальних будинків, без централізованого водопостачання та
каналізування. Якщо ж розробити ДПТ, відповідно до намірів власника, та
передбачити середню поверховість 4 поверхи, то в проектуванні і технічних
умовах можна врахувати реконструкцію старих і прокладання нових
комунікацій, заміну ліній електропередач та встановлення підстанцій,
встановлення контейнерних майданчиків для збору ТПВ.
Територія перехрестя вулиць Шевченка та Революції. Ділянка на 3,8 га –
це приватна власність, з цільовим призначенням для будівництва та
обслуговування багатоквартирного будинку громадянина В’єтнаму Нгуєн Тієн
з 2016 року. Був розроблений ДПТ, який скасований судом в частині
невідповідності містобудівній документації. Наведу хронологію: громадянин
В’єтнаму Нгуєн Тієн заключив Договір права на користування (суперфіція) з
ТОВ «Роял Сіті» від 2019 року, яке в подальшому заключило контракт з
Білоруською республіканською компанією «Мозирський будинкобудівельний
комбінат» на збірні залізобетонні конструкції в сумі 2 млн 220 тис. доларів.
Наразі, при внесені змін до Генплану маємо врахувати приватні інтереси
власника земельної ділянки щодо використання вказаної території. При
подальшому розроблені ДПТ просимо долучатись громадськість та надавати
свої зауваження і пропозиції, щоб разом врегульовувати цю ситуацію.
Територія «Зелена Буча». вул. Інституцька, 22 – площа приблизно 6 га,
частина з якої – 2,7 га – перейшла до комунальної власності і стала
адміністративним центром Бучанського району. Там розміщено Бучанську
райдержадміністрацію та районну раду. Територія, яка залишається у власника,
– це 3 га – відповідно до звернення в подальшому планується
використовуватись для житлової індивідуальної забудови. В описовій частині
генплану в дійсності була помилка (багатоквартирна забудова), про яку відділ
містобудування проінформував проектний інститут, а також надійшло багато
звернень від громадян стосовно цієї та інших технічних помилок, які внесуть до
протоколу громадських слухань.
Територія вул. Інститутська-Яснополянська. Приватна власність на 0,24 га
щодо якої власник неодноразово звертався з пропозиціями багатоквартирної
забудови на 9 поверхів, 7 поверхів, 5 поверхів, дуплекси та тауни. Відділом
містобудування та архітектури пропозиція позначити територію з
функціоналом громадський центр. Позиція міської ради стосовно цієї ділянки –
залишити як громадський центр (адміністративний, комерційний).
Транспортна мережа
Вул. Яснополянську позначити магістральною на відрізку з вул. Шевченка
до Києво-Мироцької з виїздом на запроектовану естакаду з подальшим виїздом
на Тарасівську в рамках червоних ліній.
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Що таке червоні лінії? Є проїзна частина (асфальтне покриття 7м), два
тротуару по 2,25 м (тобто разом 4,5 м) і по 1,3 м з двох сторін – зелені зони для
прокладання інженерних мереж, щоб не руйнувати тротуар в момент
прокладання. Це і є червоні лінії. Їх заборонено передавати в приватну
власність, але історично склалось, що чимало існуючих будівель розміщені в
межах червоних ліній.
Наразі підписано договір про співпрацю з Службою автомобільних доріг
на капітальний ремонт вул. Шевченка (будівництво кільця на виїзді селище
Ворзель і розширення проїзної частини з тротуарними, велосипедними
доріжками) та реконструкцію вул. Нове Шосе – розширення проїзної частини, а
також в'їзні та виїздні кармани. Цим частково приберемо певні світлофори.
Підземний тунель – велика вартість та неможливість зупинити потяги.
Чекаємо 3 пропозиції від «Метробуду» на встановлення естакади. Розроблено
проект пішохідного тунелюв районі вокзалу, будівництво якого плануємо на
2022 рік. На сьогоднішній день підготовлено технічне завдання для початку
торгів на проектування пішохідного тунелю на Склозаводській.
Повернуся ще раз до багатоквартирної забудови, щоб закінчити тему.
Основне скупчення забудови: квартал ДПТ 60 га, ДПТ 191,5 га, територія
Західна 2, територія Західна 1. Територія Західна 1 в Генплані 2015 року
показана як багатоквартирна забудова, а при внесенні змін – житлова
індивідуальна з закладами освіти, спорту та громадськими центрами.
Наприкінці вул.Києво-Мироцька інститут запропонував АТП, оптовий ринок,
пождепо, але є звернення власників з запереченням. Пропонуємо ці об’єкти
перенести на вул. Депутатська, де є охорона зона газопроводу, охорона зона
кладовища.
Заклади освіти
Проблема в місті є, але вона вирішується.
- Відкриття української гімназії
- Реконструкція школи №1
- Реконструкція школи №2
Інституту наголошено в проектному завданні, щоб всі території, які
плануються навіть під житлові індивідуальні будинки, максимально наситити
закладами освіти, закладами здоров’я і взагалі соціальними об’єктами.
Нове будівництво Західна-3 – 25 га ТОВ “Грінпарк” (поруч з Форест ленд).
Власник заявив про намір початку будівництва кварталів багатоквартирної
забудови з першочерговим будівництвом повноцінного навчального закладу –
школи та дошкільного дитячого закладу.
На перехресті з селищем Ворзелем та траси Т-10-01 забудовник, який має у
власності 25 га, має передбачити запроектовану повноцінну школу та
дошкільний дитячий заклад.
Територія ДПТ 55га передбачає будівництво нової гімназії по бул. Леоніда
Бірюкова, вул. Степана Бандери, ЖК “Модуль” та добудову дитячого садочку
на вул. Лесі Українки
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Окремо зупинюсь на територія по вул. Вишневій поруч стадіону
“Ювілейний”.
Відповідно до Детального плану території житлового кварталу з об’єктами
соціальної інфраструктури (орієнтовною площею 6,0 га) в м. Буча (в межах
вулиць Вишнева, Нове Шосе, Києво-Мироцька та провулку Урожайного) з
містобудівними умовами та обмеженнями, затвердженого рішенням сесії
Бучанської міської ради за № 958-33-VI від 12.12.2012 р., передбачено на вісім
секцій 9-ти багатоповерховий будинок. В дійсності об’єм сильно великий.
Наразі дійшли згоди, що забудовник збудує 3 секції поверховістю 10 можливо
12 поверхів.
І там же передбачена Центральна площа – місто Буча тепер райцентр,
треба якісний простір. Ми не повертаємося в радянські часи, де площа – це «все
залито в бетон». Будуть передбачені зелені зони, амфітеатр. Є напрацювання,
які ми покажемо громадськості і буде розроблений ДПТ з усіма перед
передпроектними пропозиціями. Беріть участь в обговореннях. Ми пропонуємо
в новому Генплані цю території саме як громадський центр. Це може бути як
спортивний, так і дитячий майданчик і чи центральна площа.
Інженерні мережі. Постанова Кабінету Міністрів України № 406 07.06.2017
регулює будівельні роботи, які не потребують дозволів. Що передбачено?
Електрифікація – багато як індивідуальних проектів, так і реконструкція старих
та підсилення трансформаторів, прокладання мереж ДТЕК. Газифікація – за
три роки жодного проекту не погоджувалось міською радою. Каналізування. На
сьогоднішній день Буча не може запропонувати альтернативу по стоках,
оскільки отримувати відповідні технічні умови ніхто не хоче, та й власне очисні
споруди розміщувати будемо в якому населеному пункті? Тож Бортничі –
реальний варіант, на який нам треба розраховувати.
Ну і завершую свій виступ коментарем щодо території в центрі міста,
обмеженої вул. Богдана Хмельницького-Руденка-Мурашки-Щаслива – це
територія навколо Церкви Андрія Первозванного. Генеральним планом 2015
року тут було запроектовано Будинок урочистих подій та Бібліотеку. У новому
ж кресленні ці території відображено за функціоналом як громадські будівлі,
громадські центри, тож в описувальній частині допущена помилка –
багатоквартирна забудова, яку ми неодмінно виправимо.
Це коротко всі мої коментарі як головного архітектора стосовно тих
зауважень та пропозицій, які надійшли протягом місяця під час громадських
обговорень. Дякую за увагу і громаді міста за активну участь у цих слуханнях”.
Слухали: 3. Заслуховування інформації про зміст пропозицій (зауважень),
що надійшли на адресу замовника містобудівної документації – Бучанської
міської ради та процедури їх врахування.
Виступили: Головуючий громадських слухань Тарас Шаправський, який
зазначив, що відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної
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документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України № 555 від 25 травня 2011 року: пропозиції (зауваження)
можуть подаватися в письмовій та/або усній формі під час громадських
слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. Письмові
пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків,
визначених замовником, в нашому випадку – з 15 листопада по 14 грудня
включно.
Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням
прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом.
Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та
місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
Пропозиції громадськості реєструються та розглядаються замовником
містобудівної документації у місячний строк з дня їх надходження.
За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про
їх врахування або обґрунтована відмова.
Головуючий Шаправський Т.О. зачитує зміст пропозицій (зауважень),
що надійшли на адресу замовника містобудівної документації – Бучанської
міської ради (Реєстр зауважень та пропозицій, що надійшли під час проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні
додається).
Виступили: Головуючий громадських слухань Тарас Шаправський:
“Всі озвучені мною пропозиції, зауваження громадськості до містобудівної
документації передані замовником до розробника - Державного підприємства
«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя і наразі перебувають на його
опрацюванні.
По жодній з пропозицій, зауважень термін розгляду ще не завершився.
Основний масив звернень від громадськості надійшов протягом останнього
тижня, практично перед завершенням терміну подачі пропозицій, тому для їх
опрацювання, можливого врахування або не врахування потрібен час, який не
може перевищувати місячного терміну з дня надходження такої пропозиції
(зауваження).
Разом з тим, користуючись нагодою, що тут присутні представники
замовника і розробника містобудівної документації, в процесі обговорення
громадськість зможе отримати відповіді на запитання, які хвилюють
найбільше”.
Слухали: 4. Обговорення, подання пропозицій (зауважень) громадськості.
Виступили: Ященко Віта Олександрівна:
“В Бучі з 2014 року, зареєстрована. Сьогодні діє порядок 926 від 1 вересня 2021
року. Запуск процесу змін до генерального плану відбувся раніше, але здоровий
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глузд і досвід вимагає, аби до початку внесення змін до генплану були
проведені моніторингові роботи з містобудівної документації. Містобудівного
моніторингу не було. Також потрібно, аби розробник надав і розмістив
інформацію про те, які зміни були запропоновані до генлану. Затверджений
порядок потрібно було розмістити та календарний план виконання всіх робіт.
Цього немає. Порядок внесення змін до генплану було зроблено з порушенням
процедури. Не було оприлюднено до початку обговорення інформацію про
завдання. 1.12.2021 було опубліковано завдання (через 2 тижні після
обговорення). Це грубе порушення. Не існує інформації про стан екологічної
ситуації – водойми і все інше. Плани про розвиток господарського комплексу,
розвиток інженерної інфраструктури. Не можна виносити генплан на розгляд
міськради, документ сирий. Треба доопрацьовувати. Дуже багато помилок в
документах, які надані до розгляду. Всі спірні питання – на погоджувальну
комісію.”
Виступили: Кавушевська Яна Володимирівна:
“Зареєстрована в Бучі. Наголошую на збереженні рекреаційних зон в Лісовій
Бучі. Ми не розуміємо як можна будувати багатоповерхівки в Лісовій Бучі.
Розглядати генплан як комплексний розвиток Бучі. Розглядати Бучу як
реабілітаційний та рекреаційний хаб, заохочувати інвесторів медичної сфери –
лікарні та центри. Бізнес шукає подібні майданчики. Питання питної води та
стратегічних запасів – критичне”.
Виступили: Валентина Григорівна Ткаченко:
“Зареєстрована в Бучі. Якщо головний архітектор міста буде розглядати
генплан при умові що будуть внесені зміни – яким чином він буде коригувати
це все з існуючим генпланом. Були розроблені усі інженерні комунікації. Якщо
ви даєте замість мало – багатоповерхову забудову, ви не показуєте магістральні
мережі. Таких багато моментів. План зонування – буде чи ні. Щільність
забудови – внести це поняття. У попередньому генплані було чітко означено
призначеність території. Центральна частину будувалася давно, вулиця
Комсомольська перетворилася на пішохідну від парку Славу і до
Чорнобильського пам’ятника. Чому в генплані немає пішохідних переходів.
Намалюйте дві лінії і в міськраді буде підстава працювати над цим. Люди не
можуть перейти дорогу. Шокована з приводу транспортної системи. Вилиці
Грушевського, Кірова – мертва петля, подивіться на попередній генплан. Там
був вихід на Ірпінь. Була дорога. Естакада переходить через залізницю і в
вулицю Яблунську. 1 год 10 хв я їхала з вулиці Толстого до Тарасівської, це по
Кірова. Ви туди заводете транспорт по естакаді і нікуди його не виводите.
Вулиці вузькі, сильні затори. Давайте скористаємося Ірпінською окружною”.
Виступили: Горайська Ліана Володимирівна:
“Зареєстрована в м.Буча. Звіт по екології не включає факт, що Буча раніше була
лісом, дерева дуже цінні. Таких міст дуже мало. Це як у Нью-Йорку централ
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парк, попередній план з присадибною забудовою дерева ще були, але останні
роки не так. Парки пропонують за містом. Місто без рекреаційної зони. Зробити
рекреаційну зону або парк. Відмінити переведення з рекреаційної зони в
забудову. Забруднення повітря від траси. Тараса Шевченка – найбільш
забруднена траса і головне джерело забруднення всієї Бучі. 5.4 га ділянка на
розі Революції і Шевченка – це останні зелені ділянки в Зеленій Бучі. Створити
сквери та парки для щоденних потреб громади. Транспортне перевантаження
таке, що жодна багатоповерхівка не лізе. Поки не покращимо екологію – не
треба нових багатоповерхівок. Зупиніться”.
Виступили: Щербак Роман:
“Не зареєстрований у Бучі. Я Адвокат представляю інтереси власника
земельної ділянки Харченко Валентини Миколаївни. Земельна ділянка в зоні
Західна-1. Цільове призначення індивідуальна забудова, присадибна земельна
ділянка. В проекті змінена на заклад освіти. Приватна власність, жодних заяв на
будівництво там школи, зміни цільового призначення, не надходило. Таке
втручання порушення права власності. Пропозиція не міняти функціональне
призначення без довірителя або без погоджень. Яким чином буде реалізація
генплану на приватній ділянці?”.
Виступили: Шпортко Валентина Петрівна:
“Проживаю і працюю в Бучі в поліклініці, зареєстрована в Черкаській області.
Де будуть люди лікуватися, я не розумію, де я буду працювати. І в яку лікарню
будуть ходити бучанці – питання. Пропозиція: на місці стадіону пропоную
зробити аквапарк, розважальну зону, багатоповерхівку сучасну та садочок. І
там можна державну медицину. Друга пропозиція: бучанський парк. Між
Бучею і Гостомелем можна зробити зоопарк”.
Виступили: Цимбал Олег Іванович:
“У 2015 приймався генплан і були деякі стратегічні речі. Хочу стати на захист
головного архітектора. Не він сьогодні має продукт внесення змін до Генплану.
Є люди, які виграли тендер і мають кваліфікацію. Найголовніше – це державна
експертиза. Чи треба вносити зміни до генплану? Треба, бо громада
розвивається. Ми проводимо слухання і радимося. Генплан треба
доопрацьовувати, 119 заяв прийнято. Січень-лютий буде прийнято. Треба
переглянути пропозиції. В 2012 році ми мали в освітніх закладах 2117 дітей.
Зараз в громаді 12,7 тис. дітей, які навчаються. Треба розширювати мережу
освітніх закладів. Всі вони мають бути сучасні. Наші діти повинні бути у
європейських умовах. 1 школа 4 га маємо добудову на 990 по факту на 1500, 2
школа надіємось виграти грант буде добудова ще на 800 дітей. Ми маємо
земельні акти на три додаткові ділянки. Ми маємо 12 дошкільних закладів, 7
загальної та середньої освіти і 2 заклади навчально-виховних комплексів. Тепер
на генплані ні шматка комунальної власності. Всі території заплановані під
приватну власність під забудову. 4 школа 2 тис. дітей, 5 – 1700, 3 – 1600,
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гімназія на 500 дітей, а сьогодні 1300, а забудовник каже, що буде висотка.
Пропозиція: ні один забудовник не будуватиметься, поки йому не видадуть
містобудівні умови і обмеження. Наприклад по Лесі Українки – 2 забудовника
дали 0.64 сотки для побудови дошкільного закладу, 0.34 ми оформлюємо, 0.34
ми чекаємо і рік нічого не будуємо. Маючи 21 ділянку ми думаємо, що у нас
буде 21 заклад. Ми маємо мати гарантії”.
Виступили: Катерина Леонідівна Українцева:
“Зареєстрована у Бучі. З виступу проектантів та розробників не почула про
стадіон. Планується 4 стадіони по окраїні Бучі – це зрозуміло. Потрібна
Центральна площа – почула, бо Буча стала центром територіальної громади.
Чому на половині стадіону пропонується багатоквартирна забудова? Поясніть –
є приватна земельна ділянка. Повертаючись до теми шкіл, давайте там зробимо
школу. Чому на карті позначено половину стадіону під багатоповерхову
забудову? Я хочу почути відповідь. Хто зробив таку пропозицію? Ми
намагаємося це з’ясувати, а Вадим Наумов каже, що це інститут так
запропонував на половині стадіону будинок. Це особиста пропозиція, чи
замовника?
Головним документом є комплексний план розвитку всієї
територіальної громади. Як можна розробляти зміни не враховуючи розвиток
всієї територіальної громади?”.
Виступили: Наумов Вадим Юрійович:
“Територію під розміщення центральної площі запропонував інститут.
Територія комунальної власності 1.8га, а також поруч стадіон, підземний
перехід, центральна частина, піша вулиця Героїв Майдану. Чому так
розташовано? Якщо брати загальну концепцію будівництва і сам стадіон –
площа має мати чіткі контури і правильні форми фігури. Ви бачите на проекті
проектну будівлю концертхолу і територія поруч є приватна ділянка під
багатоквартирну забудову і була пропозиція додати частину території, аби в
подальшому сформувати цю ділянку. Для того, аби сформувати площу, те що
потребує місто, з зеленими зонами, з дитячими майданчиками, амфітеатром для
вуличних музик – це кошти. Планувалося формування лоту і виставлення на
торги.
Стосовно комплексного плану. Є таке поняття як схема розвитку району. Є
населені пункти, де адмінмежа 1700 га, а межа селища – 600 га. За межами
генплану є ще 1100 га. Так от це показує поза межами генплану села і селища –
для цього вона і робиться. Комплексна схема розробляється в 10 тис. масштабі.
Я уявляю цю карту – Гаврилівка, Синяк, аби там розібратися”.
Виступили: Федорук Лариса Петрівна:
“Проживаю у Бучі, зареєстрована. Всі пропозиції, що були подані будуть
передані розробнику. Ми озвучили всі пропозиції і знову ті само пропозиції
озвучують. Давайте цінувати час один одного. Вважаю що більш
демократичніший спосіб, який зараз демонструється, не було на жодних
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громадських слуханнях в Бучі. Інститут має право на свою думку, а ми повинні
подати свої пропозиції щоб місто розвивалося”.
Виступили: Кухельна Наталя Володимирівна:
“Проживаю в Бучі, зареєстрована. Пропозиція: затверджується програма
розвитку Київщини, давайте узгодимо розвиток громади з бучанським районом
з нашою ОТГ, давайте думати про майбутнє. Якби ми врахували і ставили
сонячні панелі – нам було б зараз легше, якби ми врахували досвід Львова, який
зробив реконструкцію очисних споруд і поставили станцію по виробленню
біогазу – ми б мали своє паливо, дешевше тепло і менші тарифи. Пропоную
подивитися в майбутнє і подумати. Ніхто не знає, які будуть тарифи”.
Виступили: Боровенко Надія Геннадіївна:
“Живу та прописана в Бучі. Я за освітою архітектор. По нашим дорогам
неможливо проїхати. Треба розширювати дороги. Треба викупати склади,
приватний сектор та розширювати наші дороги.
Траса Е373 міжнародна по яким їздить 20-30 тисяч машин в день. Шевченко
розширити мінімум по 2 полоси по кожній стороні. Києво-Мироцьку
розширити до Вокзальної та виїзду на Гостомель. Викупити будинки та
розширити вулиці”.
Виступили: Черномордов Дмитро Вікторович:
“Зареєстрований у Бучі. Прошу залишити без змін земельну ділянку з
кадастровим номером 3210800000:01:0510003 за адресою Пушкінська 26, як
територію садибної житлової забудови як вона є зараз в проекті змін до плану”.
Виступили: Максимова Олена Михайлівна:
“Зареєстрована у Бучі. Транзитний потік вивести за межі міста. Зараз у нас є
можливість це зробити, аби потік з Бородянки нас обгинав. Ми можемо вивести
на Мельників вздовж річки Рокач і аби вона пройшла по Парковій. Побудувати
новий масив Набережна річки Рокач. Новий квартал і нова дорога транзитна в
об’їзд – нам треба провести транскордонні консультації з Гостомелем і Юрієм
Прилипком”.
Виступили: Прохатило Дмитро Юрійович:
“Зареєстрований і проживаю в Бучі. Транспортні потоки – проект
незадовільний, його треба доопрацьовувати. В проекті і в завданні є протиріччя.
Ми формуємо громадський простір центральну площу міста і в самий центр ми
заводимо широчезний транспортний потік, котрий біля Новуса звужується, ми
отримаємо затори, загазованість та вібраційний рівень підсилений. Це очевидне
протиріччя. Розширення там траси ще більше погіршує ситуацію з розривом у
30 метрів від забудови”.
Виступили: Лисенко Олена Миколаївна:
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“Живу в Бучі. Не прораховані всі екологічні ризики. Загазованість. Потрібно
заборонити багатоповерхову забудову, заборонити до вивчення всіх екоризиків
– оновлення водоносних слоїв, повітря, треба зберігати ліс, аби не було ерозії
грунтів і будуть будинки сунутися. Довести інфраструктуру до тих забудов, що
вже є. А потім – дивитися, де ще можна будувати. Треба вдосконалювати
інфраструктуру та оновлювати наші природні ресурси. Забудову припинити,
розширення припинити. Коли налагодити все всередині. Треба об’їзні дороги”.
Виступили: Гургура Інна Володимирівна:
“Зареєстрована в Бучі, живу по вул. Б.Ступка 1. Я придбала ділянку з
будинком, це селище і це в генплані не багатоповерхова забудова. Зараз по
новому генплану там планується 9 поверхів поруч з моєю ділянкою. Пропоную
не будувати будинок на розі вул. Вокзальна та Б.Ступки. Там каскад озер і
джерел. Там немає інфраструктури”.
Слухали: 5. Про обрання уповноважених представників громадськості до
складу погоджувальної комісії, у разі її створення.
Виступили: Головуючий на слуханнях Шаправський Т.О. повідомив
присутніх, що відповідно до п.11 Порядку, затвердженого Постановою КМУ №
555 від 25.05.2011 року, У разі наявності пропозицій громадськості, рішення
про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або
мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду
пропозицій громадськості, повідомляють про це відповідному органу
місцевого самоврядування для прийняття останнім рішення щодо утворення
погоджувальної комісії (далі - комісія).
Комісія утворюється за рішенням замовника містобудівної документації у
тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.
Склад комісії встановлює замовник містобудівної документації у кількості
не менш як 25 та не більш як 55 осіб.
Головою комісії є посадова особа замовника містобудівної документації.
До складу комісії входять:
1)
посадові особи замовника містобудівної документації;
2)
представники органу
у
сфері
земельних
ресурсів,
природоохоронного
і
санітарно-епідеміологічного
органу,
органу
містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших
органів державної влади;
3)
представники професійних об'єднань та спілок, архітектори і
науковці;
4)
уповноважені представники громадськості, які обираються під час
громадських слухань.
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Головуючий на слуханнях Шаправський Т.О. вніс пропозицію обрати
уповноважених представників громадськості для участі у роботі
погоджувальної комісії, у випадку прийняття замовником рішення про її
утворення та запропонував вносити кандидатури.
Учасники громадських слухань надають свої пропозиції щодо
кандидатур до погоджувальної комісії, у випадку прийняття замовником
рішення про її утворення.
Виступили: Головуючий на слуханнях Шаправський Т.О. який повідомив,
що: “від громадськості до погоджувальної комісії (у випадку прийняття
рішення замовником про її створення) запропоновано вважати обраними
наступних уповноважених представників:
№.з.п.

П.І.Б.

Інститут громадянського суспільства/
фізична особа
ГО «Спілка жінок Київщини» Бучанський
осередок:
ГО «Спілка жінок Київщини» Бучанський
осередок:
ГО «Спілка жінок Київщини» Бучанський
осередок:
ГО «Спілка жінок Київщини» Бучанський
осередок:
ГО «Спілка жінок Київщини» Бучанський
осередок:
ГО «Спілка жінок Київщини» Бучанський
осередок:
ГО «Спілка жінок Київщини» Бучанський
осередок:
ГО «Спілка жінок Київщини» Бучанський
осередок:
ГО «Ветеранів України»

1.

Колосовську Юлію Володимирівну

2.

Белькевіч Алісу Вікторівну

3.

Марчук Наталія Григорівна

4.

Ганкіна Тетяна Іванівна

5.

Гульченко Анатолій Дмитрович

6.

Корнієнко Марія Сергіївна

7.

Прокопчук Таїсія Іванівна

8.

Савіцька Наталія Станіславівна.

9.

Храпова Людмила Михайлівна

10.

12.

Єннанов Володимир Диляверович
ГО «Ветеранів України»
Краснодемський
Йосип
ГО «Ветеранів України»
Болеславович
Назаренко Ганна Василівна
ГО «Ветеранів України»

13.

Диннік Сергій Трохимович

ГО «Ветеранів України»

14.

Лабунська Олена Петрівна

ГО «Ветеранів України»

15.

Поночовна Клавдія Федорівна

ГО «Ветеранів України»

16.

Диннік Людмила Сергіївна

ГО «Ветеранів України»

17.

Крижова Марія Петрівна

ГО «Ветеранів України»

18.

Кушнірчук Анатолій Юрійович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

19.

Щербінін Володимир Петрович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

20.

Смаглій Сергій Савелійович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

11.
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22.

Горбулінський
Анатолій
ГО «ГФ «Бучанська Варта»
Анатолійович
Кушнірчук Юлія Дмитрівна
ГО «ГФ «Бучанська Варта»

23.

Забарило Богдан Володимирович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

24.

Яворський Богдан Олександрович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

25.

Догодаєв Руслан Владиленович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

26.

Шатіло Олег Володимирович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

27.

Побігай Олексій Віталійович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

28.

Демидович Олександр Сергійович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

29.

Козлова Тетяна Володимирівна

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

30.

Усіченко Віктор Іванович

ГО «ГФ «Бучанська Варта»

31.

Ланський Артем Юрійович

ГО «Свідома Бучанська громада»

32.

Штиль Надія Францівна

ГО «Свідома Бучанська громада»

33.

Джанов Любомир Володимирович

ГО «Свідома Бучанська громада»

34.

Ратова Валентина Валеріївна

ГО «Свідома Бучанська громада»

35.

Авілова Юлія Олександрівна

ГО «Свідома Бучанська громада»

36.

Кущ Валерія Олександрівна

ГО «Свідома Бучанська громада»

37.

Лужецька Олена Володимирівна

ГО «Свідома Бучанська громада»

38.

Федчук Оксана Миколаївна

ГО «Свідома Бучанська громада»

39.

Колпакова Євгенія Миколаївна

ГО «Свідома Бучанська громада»

40.

Рябик Вікторія Вадимівна

ГО «Свідома Бучанська громада»

41.

Грилюк Світлана Олексіївна.

42.

Райчук Віктор Миколайович

43.

Лі Юрій Борисович

44.

Сидорчук Анатолій Віталійович.

45.

Рожнятовський Андрій Юзикович

ГО «Свідома Бучанська громада»
ГО «Бучанська міська організація ветеранів
Афганістану»
ГО «Бучанська міська організація ветеранів
Афганістану»
ГО «Бучанська міська організація ветеранів
Афганістану»
ГО «Чорнобилець – 86»

46.

Панченко Віктор Петрович

ГО «Чорнобилець – 86»

47.

Тарасевич Олександр Миколайович

ГО «Чорнобилець – 86»

48.

Бобенко Алла Володимирівна

ГО «Чорнобилець – 86»

49.

Качоровський Віктор Йосипович

ГО «Чорнобилець – 86»

50.

Щербак Олександр Іванович

Бучанська міська організація інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

51.

Конів Володимир Степанович

Бучанська міська організація інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

52.

Владовський Віктор Іванович

Бучанська міська організація інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

21.
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53.

Говоров Володимир Васильович

Бучанська міська організація інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

54.

Скрипка Віра Петрівна

Бучанська міська організація інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій

55.

Ященко Віта Олександрівна

56.

Василишин Сергій Миколайович

Фізична особа
Фізична особа

57.

Гайдаш Оксана Миколаївна

Фізична особа

58.

Баранська А.М.

Фізична особа

59.

Далонов Я.В.

Фізична особа

60.

Топал Антон Геннадійович

Фізична особа

61.

Кухельна Наталія Володимирівна

Фізична особа

62.

Негода Тетяна Михайлівна

Фізична особа

63.

Садова Ірина Пилипівна

Фізична особа

64.

Прохватило Дмитро Юрійович

Фізична особа

65.

Сороковський Вячеслав Євгенович

Фізична особа

66.

Півена Андрій Олександрович

Фізична особа

67.

Шпортко Валентина Петрівна

Фізична особа

68.

Кавушевська Яна Володимирівна

Фізична особа

69.

Горайська Ліана Володимирівна

Фізична особа

70.

Ліберман Натан Михайлович

Фізична особа

71.

Ткаченко Валентина Григорівна

Фізична особа

72.

Охріменко Вадим Олегович

Фізична особа

73.

Савостіна Лариса Володимирівна

Фізична особа

74.

Максимова Олена Михайлівна

Фізична особа

75.

Беренок Василь Васильович

Фізична особа

76.

Лисенко Олена Миколаївна

Фізична особа

77.

Мойсюк Олег Миколайович

Фізична особа

78.

Гусак Павло Павлович

Фізична особа

79.

Андрійчук Богдан Олександрович

Фізична особа

80.

Цимбалюк Віталій Володимирович

Фізична особа

81.

Боровенко Надія Геннадіївна

Фізична особа

82.

Українцева Катерина Леонідівна

Фізична особа

83.

Людмила Василівна Легран

Фізична особа

84.

Гордієнко Світлана Вячеславівна

Фізична особа”.

Слухали: 6. Різне
Виступили: Головуючий на слуханнях Шаправський Т.О. повідомив, що всі
питання порядку денного вичерпано.
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