
ПРОТОКОЛ
громадських обговорень розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо 

санітарно-охоронних зон та обмежень на територіях навколо кладовищ в 
с. ІІоволнмарівка Біловодського району Луганської області

21 лютого 2020 року с. Новолимарівка

ЗАПРОШЕНІ:
Заступник селищного голови Біловодської селищної ради - Тертичний Микола 

Олексійович,
начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради - Мажула Віталій Вікторович.

ПРИСУТНІ:
Учасники громадських слухань, мешканці с. Новолимарівка у кількості 43 особи. 

СЛУХАЛИ:
Заступник селищного голови Біловодської селищної ради Тертичний Микола 

Олексійович доповів, що відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» проводяться громадські слухання стосовно обговорення та врахування 
пропозицій громадськості щодо санітарно-охоронних зон та обмежень на територіях навколо 
кладовищ в с. Новолимарівка.

Ознайомив з порядком денним і регламентом засідання.
Порядок денний:

Про обрання голови громадських слухань.
Про обрання секретаря громадських слухань.
Доповідь заступника селищного голови Тертичного М.О.
Обговорення та врахування пропозицій громадськості щодо обмежень у санітарно- 
охоронних зонах на територіях навколо кладовищ в с. Новолимарівка.
Надання пропозицій щодо закриття діючих кладовищ з метою зменшення санітарно- 
охоронних зон та обмежень на територіях прилеглих до кладовищ в с. Новолимарівка, 
голосування учасників громадських слухань за включення принципових зауважень до 
проекту резолюції.
Оголошення резолюції громадських слухань.

Регламент громадських слухань:
1. Доповідь заступника селищного голови -  15 хв.
2. Виступи учасників громадських слухань -  3 хв.
3. Обговорення пропозицій -  15 хв.
4. Голосування -  5 хв.
5. Оголошення резолюції -  5 хв.
6. Кількість голосів для схвалення -  більшість присутніх.

Запропонував обрати головою громадських слухань - Коваль Інну Іванівну, секретарем -  
Павленко Тетяну Іванівну.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 43 
«ПРОТИ» - 0 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний і регламент засідання, голову громадських слухань -  

Коваль 1.1., секретаря -  Павленко Т.І.



ОБГОВОРЕННЯ:

Щодо санітарно-охоронних зон та обмежень на територіях навколо кладовищ в с. 
Новолимарівка Біловодського району Луганської області.

ВИСТУПИЛИ:

Заступник селищного голови Тертичний М.О., який розповів, що у Біловодській 
громаді визначено перспективні села, до яких належить зокрема село Новолимарівка і у 
зв’язку з тим, що у селі заплановано побудувати нову лікарську амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини, розроблено проект містобудівної документації села 
Новолимарівка. Проект містобудівної документації виконаний на професійному рівні, 
відповідає вимогам містобудівного законодавства, державних будівельних норм ДБН 360- 
92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень», ДБН Б. 1.1- 
15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Земельного Кодексу 
України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншим нормативно 
правовим актам місцевого та загальнодержавного значення.

ВИСТУПИЛИ:

Начальник відділу містобудування архітектури та ЖКГ Біловодської селищної ради 
Мажула Віталій Вікторович, який повідомив про те, що згідно статті 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», 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» у зв’язку з розробленням генеральних планів відділом містобудування, 
архітектури та ЖКГ виконкому Біловодської селищної ради було розпочато процедуру 
громадських обговорень стосовно розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо 
санітарно-охоронних зон та обмежень на територіях навколо кладовищ в с. Новодеркул, с. 
Новолимарівка та в с.Євсуг Біловодського району Луганської області та що відповідно до 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за відсутності містобудівної 
документації будь-які дії в сфері містобудування та земельних відносин -  забороняються.

Діючі кладовища на території села Новолимарівка розташовані з порушенням вимог 
діючих нормативів, тому значна частина житлового масиву села знаходиться у 300 метровій 
санітарно-охоронній зоні кладовища. У випадку закриття кладовища санітарна зона 
поступово зменшується до 100 метрів. Житлова забудова, що знаходиться в межах СЗЗ 
діючого кладовища, підлягає першочерговому забезпеченню централізованим 
водопостачанням. Кладовище підлягає закриттю із забороною повторного використання. 
Тож є два варіанти виходу із цієї ситуації: перший —  відселення жителів із санітарної зони, 
другий - влаштування нового кладовища на південному сході села за 150 метрів від діючого. 
Оскільки відселення жителів неможливе, більш прийнятним є другий варіант.

ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

ЗАПИТАННЯ: Комишан М.П.- житель села Новолимарівка: хто замовник містобудівної 
документації і в яких іще селах є подібна ситуація щодо розташування кладовищ?

ВІДПОВІДЬ: Мажула В.В.- підставою для розробки Генерального плану є рішення 
Біловодської селищної ради № 12 від 08.02.2018 року. У Біловодському районі в усіх селах 
є така сама проблема.

ЗАПИТАННЯ: Надольний Є.М. - житель села Новолимарівка: якщо буде відкриватися нове 
кладовище, чи буде облаштовано дорогу до нього?



ВІДПОВІДЬ: Мажула В.В. Звичайно, гіри проектуванні нового кладовища буде
запроектована дорога до нього з твердим покриттям.

ЗАПИТАННЯ: Шульга В.І., жителька села Новолимарівка - чи буде нове кладовище 
платним?

ВІДПОВІДЬ: Тертичний М.О. Такого на комунальному кладовищі не може бути.

Присутні ще порушували питання про стан доріг, про якість питної води, про 
проблеми із працевлаштуванням. На всі питання були надані відповіді.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 43 
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0

РЕЗОЛЮЦІЯ

З метою зменшення санітарно-захисної зони та негативного впливу на житлову 
забудову прилеглих територій - погодити закриття діючих кладовищ на території 
села Новолимарівка.
Погодити влаштування нового кладовища на південному сході села 
Новолимарівка за 150 метрів від діючого.
Вважати громадське слухання стосовно обговорення та врахування пропозицій 
громадськості щодо санітарно-охоронних зон та обмежень на територіях навколо 
кладовищ в с. Новолимарівка таким, що відбулося у повній відповідності до 
діючого законодавства та в повному обсязі підтримано учасниками громадського 
слухання.

Інших пропозицій не надходило.
Головуюча Коваль 1.1, винесла дану резолюцію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 43 
«ПРОТИ»- 0 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0

УХВАЛИЛИ:
Погодити текст резолюції.

Головуюча на громадських.слуханнях -ч 1.1. Коваль

Секретар громадських сл? х.І. Павленко


