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ПРОТОКОЛ .N!! 1 

Громадських слухань ɦ ʦʜʦ врахування громадських інтересів при 

обговоренні містобудівної документації «Детальний план територій на 

земеЛьну ділянку площею до 9,05 га длярозміщення теплоелектростанції на 
біопаливі (відходи деревини) встановленою потужністю 3,5МВт, що 

знаходиться на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), Корюківського району Чернігівської області.»(N~56-15-ДПТ) . 

м. Корюківка 08.12.2015 

Громадські обговорення (слухання) розпочались о 9.00 в nриміщенні зали районного буди!1ку 
культури за адресою : м. Корюківка, вул. Шевченко. 

ІІРИСУТШ: 

Представник розробника ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» - головний 

архітектор nроекту Травка Ю. В.(сертифікат архітектора серія АР N!1000343) 

Відnовідальний за nроведення громадських слухань - 1-й Застуnник міського голови Малиш Л.В. 

Представники ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» у кількості 5 осіб. 

Гро.мада .м;ста: 

Учасники громадських слухань членів територіальної громади міста Корюківка Чернігівської 

області в кількості 88 осіб. 

Для участі в громадському обговоренні (слуханні) зареєстровано 88осіб. 

СЛУХАJШ: 

Відповідального за проведення громадських слухань Малиш Л.В. про мету зібрання 

проведення громадських слухань щодо розроблення Детального nлану територій на земельну 

ділянку nлощею до 9,05 га для розміщення теплоелектростанції на б іоnаливі (відходи деревини) 

встановленою nотужністю 3 ,5МВт, що знаходиться на території Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), Корюківського райо11у Чернігівської області. 

28.10.2015 року було прийнято рішення N2 367 Корюківською РДА щодо надання дозволу на 
розроблення детального nлану територій до 9,05 га, що знаходиться на території Корюківської 
міської ради (за межами населеного nункту) Корюківського району Чернігівської області. 



Детальний план територій- це містобудівна документація для розробки та затвердження якої 
потрібно дотримуватись певного порядку . Після надання дозволу на розробку ДПТ необхідно 
провести громадські слухання з метою дотримання громадських інтересів під час розроблення 

містобудівної докуt.Іентації. 

Малиш Л. В . зазначив, що для проведення громадських слухань необхідно обрати головуючого 

та секретаря. 

1. «Про обранняголовуючого, секретаря громадськuхслухань». 

ВИСТУПИВ: 

Громадянин Зима Анатолій Федорович запропонував обрати Головуючим Малиш Леоніда 

Володимировича, секретарем Яковець Сергія Миколайовича. 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати Головуючим - Малиш Леоніда Володимировича, секретарем - Яковець Сергія 

Миколайовича. 

Головуючий запропонував порядок денний і запросив надати nроnозиції щодо регламенту 

проведення слухань . 

2. «Про затвердження порядку деиного і регламенту громадських слухань.» 

ВИСТУПИВ: 

Малиш Л.В. з проnозицієюзатвердитинаступний порядок денний : 

«Порядок денний 

І . Про обрання головуючого , секретаря громадських слухань. 

2. Прозатвердження порядку денного і регламентугромадських слухань. 

3. Доповідь представника розробника ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» 

- головного архітектора проекту Травки Ю.В. 

4. Підбиття nідсумків громадського слухання з урахуванням пропозицій і зауважень 

громадськості.» 

та запропонував регламент слухань: - « на встуnне слово- 2 хв., на доповідь- 5 хв., на 

співдоповідь - 2 хв., на відповіді - до 5 хв., на обговорення- до 5 хв.» 

Гр. Зима А.Ф. з пропозицією затвердити запропонований Головуючим nорядок денний 

громадських слухань та регламент громадських слухань. 

ВИРІШИЛИ: 

І. Затвердити порядок денний громадських слухань: 

Порядок денний 

І .Про обрання головуючого , секретаря громадських слухань. 

2.Прозатвердження порядку денного і регламентугромадських слухань . 

З .Доповідь представника розробника ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» 
головного архітектора nроекту Травки Ю.В. 

4.Підбиття nідсумків громадського слухання з урахуванням пропозицій і зауважень 
громадськості . 



П. Затвердили регламент громадсмшх слухань : 

на всrупне слово головуючого до 2 (двох) хвилин; 

на доповідь до 5 (п'яти )хвилин ; 

на кожнуізспівдоповідей (але не більшедвох) до 2 (двох)хвилин; 

відповідіекспертів(розробника ДЛТ, представників ТОВ «ЮllAP 

ЕНЕРДЖІ» на питанняпіслядоповіді і всіхспівдоповідей разом до 5 
(п'яти) хвилин; 

на виступи з обговоренняпитання порядку денного до 5 (п'яти) хвилин. 

З. «Доповідь представника розробника ПП «Архітеюпурно-будівельна майстерня Травки 

З.С.»- головного архітектора проекту Травки Ю.В. 

Для доповіді щодо детального плану територій надається слово головному архітектору ПП 

«Архітекrурно-будівельна майстерня Травки З.С.» - Травка Ю.В. 

Виступ Травки Ю.В. 

ОБГОВОРЕІПІЯ. 

ВИСТУПИВ: 

Гр. Гумєрова з питанням до головного архітектора Травки Юлії Віталіївни: 

«Чим Ви керувались під час розробки ДПТ? Якими нормами та законами?» 

Травка Ю.В. відповіла, що під час розробки керувалась ЗУ «Про містобудівну діяльність» 

Гр. Гарбуз Галина з питанням доголовного архітектора Травки Юлії Віталіївни: 

«Який порядок затвердження ДПТ?» 

Травка Ю.В. в ідповіла, що після розроблення ДЛТ необхідно отримати рішення РДА, а після 
винести nроект ДЛТ на розгляд Чернігівської обласної містобудівної ради. 

Гр. Гарбуз В.В. з питаш1ям до Головуючого : 

«Хто замовив детальний nлан території і з якою метою?» 

Малиш Л.В. розповів, що Замовником ДТП є Корюківська районна адміністрація. Оплаrу по 

розробці ДПТ виконав І нвестор, що дозволено законом. 

Гр. Биков Олександр з шпаtrням до Головуючого: 

«Хто оnлачує розроблення ДПТ?» 

Голова Корюківської РДА Савченко доповів, що І нвестор ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖ» оnлачує 

розробку ДПТ і H<l це має nраво. 

Гр. Савченко з nитання до головного архітектора Травки Ю.В. : 

«Коли можливо почати будівництво?» 



Травка Ю.В., доповіда про процедуру nроходження затвердження ДПТ, проекту 
землевідведення, підписання договору оренду, експертиз та дозволів. 

Гр. Тополь Станіслав з питанням до головного архітектора Травки Ю.В .: 

«Чи погоджувались з сус ідами земельної ділянки межі території яка розробляється ? Та є в 

наявності ці погодження?» 

Травка Ю.В. відповіла, що всі погодження отримано, а за бажанням є можливість ознайомитись з 
погодженнями . 

Гр. Дерба Анатолій з питанням до Головуючого: 

«Яку роль в процесі розроблення ДПТ займає міський голова та голова районної адміністрації?» 

Малиш Л.В. розповів, що в даній ситуації м іський голова у відповідності до законодавства 
України повинен провести громадськ і слухання на відnовідній території, аГолова РДА дію в 
рамках своїх повноважень та у відповідності до нормативних документів щодо затвердження ДПТ. 

Гр. Борисенко Миколай з питанням до Головуючого : 

«Чи є представник ТОВ та надати йому слово для доnов іді стосовно майбуrніх планів на земельну 

ділянку?» 

Малиш Л.В. зауважив, що на засіданні nрисуrні представники ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖ1» і готові 

відповісти на всі питання громади. Слово надається заступнику директора з технічних питань 

Задорожному А.Я. 

Гр. Малажок Віра з питанням до представника ТОВ "Кл іарЕнерджі": 

«Скільки необхідно буде персоналу і скільки буде задіяний на ТЕС?» 

Заступник директора з технічних nитань Задорожний А.Я., розnовів про наміри комnанії 

щодо будівництва ТЕС, про технічні характеристики електростанції, про кількість nерсоналу на 
ТЕС, на л ісозаготівл і , охороні, обслуговуванні тощо. Було відмічено, що на території, яка 
відводиться для nотреб будівництва ТЕС, nланується задіяти до 1 ОО чоловік nерсоналу, в тому 
числ і, біля 50 чоловік АУП, ІТП, кер івникі в та спеціалістів ексnлуатаційного nерсоналу, біля 12 
чол. персоналу по лісозагот івлі і переробці сировини відходів деревини , а також черговий 

nерсонал по автотрансnортному обслуговуванню, nрибиральниці, та 8- І О чол. охорони.Крім того, 
в ремонтний період до 40-50 чол. - ремонтного nідрядного персоналу для ремонтів 
тепломеханічного і електротехнічного обладнання . 

Гр. Люшняк Марія з питанням до представника ТОВ "КліарЕнерджі": 

«На якому паливі буде працювати ТЕС, зв ідки буде завозитись паливо та в яких об'ємах? Чи 
будуrь використовувати побуrові в ідходи?» 

Задорожний А.Я. доnовів, щов роботі ТЕС для виробництва електричної енергії буде використано 

біопаливо (деревна тріска), яка буде заготовлена з в ідході в деревини, купленої на деревообробних 
підприємствах Чернігівської області. 

Гр. Коробко Галина з питанням до представника ТОВ "КліарЕнерджі": 

«Чи погіршить навколишнє середовище робота ТЕС? « 

Задорожний А.Я. доповів, що сnалювання біоnалива не nогіршує стан навколишнього 
середовища насамперед через те, що в nрироді зберігається «нульовий баланс»: під час росту 

рослин, деревини, вони споживають з навколишнього середовища рівно стільки хімічних сполук 

(СО, NO, та інших), скільки потім вони вивільнюють їх при спалювані біомаси. А якщо врахувати 



очищення л ісів від відходів деревини, як і багато років гнили і захаращували лісові масиви, то 
будемо мати в цілому nозитивний результат від роботи цього об'єкту в районі. 

Гр. Марченко Ірина 3 питанням до nредставника ТОВ "КліарЕнерджі" : 

«Яка буде вигода від роботи ТЕС місцевим жителям?» 

Задорожний А.Я. доповів, що всього наше підnриємство буде щорічно сплачувати у вигляді 

різноманітних податків та зборів близько 12 млн. грн. до бюджету України, велика частина з яких 
буде залишатись в районі . Вже розпочата nеререєстрація ТОВ в м. Корюківка для сnлати всіх 
податків і зборів за місцем реєстрації. Товариство не планує обмежуватись тільки обов'язковими 

nлатежами в регіоні, а також для загальноосвітньої школи .N~4 за ініціативою народного деnуrата 
Євлахова Анатолія Сергійовича комnанія подарує до Нового року 20комп'ютерів, до літніх 

канікул дітям буде надано в nодарок шкільний автобус.! дуже важливо, що в місті не буде вієрних 
відключень. 

Гр. Сотпік Людмила 3 питанням до представника ТОВ "КліарЕнерджі": 

«Де зареєстрована ТОВ і які nодатки будуть надходити до місцевого, районного бюджету?» 

Задорожний А.Я. зауважив, що вже відnовів на nитання щодо сплати податків, які згідно 
законодавства можливо сплачувати за місцем знаходження об'єкту генерації, тобто в район . Зараз 

ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» зареєстрована в м . Києв і , але вже почалась перереєстрація товариства в 
м. Корюкі вка. 

Гр. Бардакова Валентина 3 питанням до nредставника ТОВ "КліарЕнерджі": 

«Чи буде nотрібен nерсонал для будівництва, охорони станції?» 

Задорожний А.Я. розnовів, що в процес і роботи електростанції буде задіяно близько 100 осіб, але 
для заготівлі nалива, охорони та обслуговування nланується набрати до 50 осіб. 

Гр. Тетельмаєр Олександр з питанням до nредставника ТОВ "КліарЕнерджі": 

«Які нові технології будуть використані nри будівництві станції?» 

Задорожний А.Я. розповів, що використані новітні технології та про залучене обладнання 

передових світових комnаній. 

Гр. Романенко Валентин 3 питанням до nредставника ТОВ "Кл іарЕнерджі" : 

«Чи будуть відключення електричної енергії після буді вництві нової електростанції?» 

Задорожний А.Я. розповів, що будівництво нової електростанції потужністю 3,5МВт підвищить 
надійність роботи електромереж Корюквського району. Об'єм виробництва електроенергії буде 

складати орієнтовно до 25 млн. кВт* годин електроенергії на рік, що складає біля ЗО% від об'ємів 
споживання електроенергії в район і в цілому . Але це не повністю вирішує проблему 

енергозабезnечення, тому що енергосистема України є єдиним цілісним комnлексом, який зараз 
nеребуває у скрутному становищі, як і вся країна в цілому. Основою енергетики України є 

«традиційна енергетика», основними складовими якої є атомна енергетика, та теnлов і 

електростанції, які nрацюють на викопних видах nалива- вугіллі, нафтопродуктах, nриродному 

газі. Що таке атомна енергетика- ми знаємо «завдяки» Чорнобилю. Вугілля ми видобували в 

основному на Донбасі, який фактично окуnувала сусідня країна разом з їх маріонетками, 
сеnаратистами, тому для нас вугілля стало дефі цитом, яке закуnляємо за валюту в тій же Росії або 
в ПАР. Газу в країні видобувається недостатньо, його також треба закуnляти за кордоном -у 

недружньої Росії (яка вона зробила газ елементом nолітичного тиску) або у наших nартнерів з 
Євроnи (Словаччина, Польща, Угорщина). Крім того, шкідливі викиди в ід роботи традиційних 
ТЕС величезні. Тому будівництво «маленької ТЕС» - це тільки nерший маленький крок, одна з 



«nерших ластівок» на великому шляху підвищення надійності, економічності, екологічності та 

енергетичної незалежності як Корюківського району, так і нашої країни в цілому. 

Гр. Сушкова Паша з питаннямпредставникаТОВ "КліарЕнерджі": 

«За які кошти будується електростанція?» 

Задорожний А.Я. розповів, що будівництво ТЕС буде проводитись за кошти інвесторів, які вже 

мають попередні погодження по подальшому залученню коштів Євроnейського Банку 

Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). 

Гр. Марченко Сергій з питаниям до представника ТОВ "КліарЕнерджі" : 

«Чому для будівництва було обрано земельну ділянку на території м. Корюківка?» 

Задорожний А.Я. розповів, що земельна ділянка була обрана за такими фактами: близькість до 

ТП, попередній аналіз було зроблено британською компанією «PWC», погодженого з 
керівництвомобласті, району, міста. 

4. «Підбиття підсумків громадського слухання з урахуванням пропозицій і зауважень 
громадськості.» 

ОБГОВОРЕННЯ. 

ВИСТУПИВ: 

Представник народного депутата Єв.1ахова А.С. з nриводу вигоди для міста від 

будівництва ТЕС, про соціальні зобов'язання для ТОВ "КліарЕнерджі", про 

nеререєстрацію ТОВ в м. Корюківка, про економічну вигоду для міста та району. 

гр .. Савчеико про вигоду для містян від будівництва ТЕС, про погодження щодо ДПТ та 
майбутнього будівництва ТЕС. 

Запропонував заключити угоду між представниками громади та інвестором про допомогу в 

житті міста. 

Головуючий виступив з проnозицією погодити наданий на розгляд Детальний план територій на 

земельну ділянку площею до 9,05 га для розміщення теплоелектростанції на біопаливі (відходи 

деревини) встановленою потужністю З,SМВт, що знаходиться на території Корюківської міської 

ради (за межами населеного nункту), Корюківського району Чернігівської області. 

ВИРІШИЛИ: 

1.Прийняти до уваги вс і nропозиції, зауваження та врахувати їх, за можливостю, в детальному 

плані територій. 

2. Погодити «Детальний план територій на земельну ділянку площею до 9,05 га для розміщення 
теплоелектростанції на біопаливі (відходи деревини) встановленою потужністю З,SМВт, що 

знаходиться на території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.» (N!!56-15-ДПТ). 

З. Зобов'язатиТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» підписати соціальну угоду про допомогу місту після 

початку роботи ТЕС. 

4. У разі будь-яких зм ін до ДПТ провести додаткові слухання. 
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