
Повідомлення    

про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної 

документації «Детальний план території частини Петриківського району, 

територія Іванівської сільської ради (за межами населеного пункту), в 

районі перехрестя автодоріг Р-52 та С041206» 

 

1.Повна назва документа державного  планування, що пропонується, та 

стислий виклад його змісту.   

         «Детальний план території частини Петриківського району, територія 

Іванівської сільської ради (за межами населеного пункту), в районі перехрестя 

автодоріг Р-52 та С041206». 

          Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у 

складі проєкту містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього 

середовища», який є звітом про стратегічну екологічну оцінку.  

         З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій звіт 

оприлюднений на офіційному сайті Петриківської райдержадміністрації 

http://www.petrikiv-rn.dp.gov.ua 

        Детальний план містить графічні та текстові матеріали (відповідно до 

вимог ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»), а також 

додатки. 

Основні техніко-економічні показники: 

Територія: 

Площа території всього - 2,0 га. 

Територія для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, 

городництва, сінокосіння і випасання худоби - 1.5 га. 

Територія транспортної інфраструктури - 0.5 га. 

БП АЗС: 

Площа земельної ділянки – 0,5 га 

Категорія за потужністю – І мала, тип А, СЗЗ – 100м  

 Категорія вибухово-пожежобезпеки – А  

 Потужність виробництва (за кількістю заправок) – до 150 запр/добу 

 Потужність виробництва (за місткістю резервуару) – до 80,0 м
3 

Площа забудови – 375 м
2
 

Площа дорожнього покриття – 4 263,0 м
2
 

Площа озеленення – 310,0 м
2
 

Кількість паркомісць для легкових автомобілів – 46 маш/місць  

Кількість паркомісць для вантажних автомобілів – 7 маш/місць 

Кількість працівників – 11 особа 

СЕС:  

Площа земельної ділянки – 1,5 га  

Площа забудови – 16,0 м2 

Площа дорожнього покриття – 2 545,0 м2 

Загальна площа під сонячними модулями – 3 235,0 м2 

Потужність виробництва – до 0,75 МВт 

Кількість КТП (1000-1600 кВА) – 1 шт. 

Площа озеленення – 880,0 м2 

http://www.petrikiv-rn.dp.gov.ua/


Кількість паркомісць для легкових автомобілів – 2 маш/місць 

Кількість працівників – 2 особа  

Інженерне обладнання:  

Електропостачання – 27,9 кВт/год 

Водопостачання – 1,3 м3/добу 

Каналізування – 1,3 м3/добу  

 

          Підстава для розроблення проєкту детального плану – Розпорядження 

голови Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської 

області № Р-52/0/343-20 від 02.03.2020. 

 

2. Орган, що прийматиме розпорядження про затвердження документа 

державного планування.   

          Рішення про затвердження детального плану приймає відповідна районна 

державна адміністрація.   

 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури.   

           Початок громадського обговорення 25.01.2021 та триватиме протягом не 

менше 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, до 26.02.2021. 

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання, тощо).  

           Громадськість в межах строку громадського обговорення має право 

подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та 

пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку.  

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі 

проведення).  

          Громадські слухання звіту про стратегічну оцінку будуть проходити 

02.03.2021 об 11:00 за адресою: смт Петриківка, просп. П. Калнишевського 69. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна 

ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про 

стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі 

пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного 

планування.  

           Сектор житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Петриківської 

районної державної адміністрації Дніпропетровської області. Поштова адреса: 

51800, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Петриківка, 

проспект Петра Калнишевського, 69.  

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та 

електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій.  

          Сектор житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Петриківської 

районної державної адміністрації Дніпропетровської області. Поштова адреса: 

51800, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Петриківка, 

проспект Петра Калнишевського, 69. Електронна адреса: geoinfo.dp@gmail.com.  

mailto:geoinfo.dp@gmail.com


Зауваження та пропозиції приймаються до 26.02.2021. 

е) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 

пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного 

планування.  

           Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської 

області.  

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 

документа державного планування. 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту 

документа державного планування відсутня. 

 

 


