
ПРОТОКОЛ
проведення громадських слухань стосовно обговорення наміру 

будівництва сонячної електростанції по вул. Промисловій, 1 та 
вул. Промисловій, 1а в м. Переяславі7Хмельницькому

Київської області

23 серпня 2019 року, 10:00 м. Переяслав-Хмельницький

Місце проведення: приміщення сесійної зали Переяслав-Хмельницької 
міської ради за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 27/25.

Організатор проведення громадських слухань: виконавчий комітет
Переяслав-Хмельницької міської ради

Термін проведення громадських обговорень — з 12 серпня 2019 року по 
23 серпня 2019 року.

Громадське обговорення проведені згідно із Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні».

Інформацію про початок процедури громадських обговорень 
розміщено в районній газеті «Вісник Переяславщини».

На розгляд громадськості представлені графічні та текстові матеріали.

Присутні: 20 осіб.

Представники виконавчого комітету'. Устич Н. М. (заступник міського 
голови), Шосталь О. П. (начальник управління КБ, ЖКГ, архітектури та 
містобудування, земельних відносин та ДАБК), Степаненко А.С. (начальник 
відділу містобудування* архітектури та використання земель, головний 
архітектор міста), Вакуленко Ю.В. (заступник головного архітектора), 
Горбунова Ю.О. (головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та 
використання земель), Кальова А. О. (головний спеціаліст юридичного 
відділу).

Запрошені: Баскаков 10. Г. (засновник та директор ТОВ «ГРИНТОН»),
Самокиш О. Г. (засновник ТОВ «ГРИНТОН»);-

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови та секретаря засідання громадських слухань.



2. Обговорення наміру будівництва сонячної електростанції по 
вул. Промисловій, 1 та вул. Промисловій, 1а в м. Переяславі-Хмельницькому
Київської області. ч

\
3. Підведення підсумків громадських рлухань з урахуванням 

пропозицій і зауважень громадськості.

Порядок денний схвалено. Зауваження, пропозиції, доповнення відсутні.

1. Про обрання голови та секретаря засідання громадських слухань 

ВИСТУПИЛА:
Вакуленко Ю. В. -  заступник головного архітектора, яка запропонувала 

обрати головою громадських слухань начальника відділу містобудування, 
архітектури та використання земель, головного архітектора міста Степаненко 
А.С., а секретарем громадських слухань головного спеціаліста відділу 
містобудування, архітектури та використання земель -  Горбунову Ю.О.

УХВАЛИЛИ:
Обрати головою громадських слухань Степаненко А.С., а секретарем

громадських слухань Горбунову Ю.О.

2. Обговорення наміру будівництва сонячної електростанції 
СЛУХАЛИ:
Степаненко А.С. -  головний архітектор міста Переяслав-Хмельницький 

повідомила, що в ході громадських слухань стосовно обговорення наміру 
будівництва сонячної електростанції по вул. Промисловій, 1 та 
вул. Промисловій, 1а в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області не 
надійшло жодних зауважень та пропозицій та запропонувала присутнім 
приступити до обговорення.

ВИСТУПИЛИ:
1. Самокиш О. Г. -  засновник ТОВ «ГРИНТОН»

Повідомив присутніх про наміри будівництва сонячної електростанції 
та розповів детальніше, її переваги, як вона працюватиме, який матиме 
вигляд та поділився закордонним досвідом функціонування сонячних 
електростанцій.

Сонячні електростанції — це система високотехнологічних, 
інженерних споруд, що направлена на отримання сонячної енергії та 
перетворення її в електроенергію.
Перевагами у їх використанні є:
сонячна енергія відновлюється постійно, вона невичерпна, на відміну від
запасів нафти, газу чи вугілля;



/
/  . екологічність видобутку сонячної енергії в порівнянні з корисними копалинами

'  має величезні переваги. Адже її добування абсолютно безпечне для
навколишнього середовища; ч

• висока технологічність процесу видобутку і невичерпні можливості 
використання ставлять сонячну енергію на високий ступінь. Людство здатне 
забезпечити свої потреби в електроенергії повністю за рахунок сонця, не 
докладаючи при цьому великих зусиль;

• простота в експлуатації та довгий строк служби.
У місті планується будівництво на 3.7 МВт.

2. Степаненко А. С. -  головний архітектор міста
Поцікавилася у співвласників ТОВ «ГРИНТОН», чи є можливість

перереєструвати товариство у місті Переяславі-Хмельницькому.

3. Самокиш О. Г. -  засновник ТОВ «ГРИНТОН»
Повідомили, що не проти перереєструвати товариство в місті. На 

протязі року, дану ініціативу втілять.

3. Підведення підсумків громадських слухань з урахуванням пропозицій і
зауважень громадськості

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  18 чол., проти -  0 чол., утрималися -  0 чол., не голосували -  2 чол. 

УХВАЛИЛИ:
Підтримати наміри будівництва сонячної електростанції по 

вул. Промисловій, 1 та вул. Промисловій, 1а в м. Переяславі-Хмельницькому.
Київської області.

Начальник відділу містобудування, 
архітектури та використання 
земель, головний архітектор 
міста, голова засідання

Головний спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури та 
використання земель, 
секретар засідання

А.С. Степаненко

Ю.О.Горбунова


