
 

ПРОТОКОЛ 

громадських зборів з обговорення містобудівної документації 

 

смт. Козин                                                                          14 листопад 2019 р.   

 

Початок зборів – 11.00 

Приміщення – Будинок Культури смт.Козин, Київська область, Обухівський 

район, смт.Козин, вул.Партизанська, 1-А 

 

Всього присутніх на громадських зборах - 6 осіб. 

 

Голова зборів – селищний голова В.В. Гартік  

Секретар зборів – спеціаліст з питань ЖКГ та благоустрою Козинської 

селищної ради - О.О. Твердовський 

 

 

Запрошені: 

Розробник проектної документації: 

ГАП  ТОВ "Інститут моделювання розвитку територій" - Бишев Ігор 

Володимирович 

Провідний інженер  ТОВ "Інститут моделювання розвитку територій" - 

Поліщук Ірина Григорівна   

 

Запропонований порядок денний: 

 

1. Доповідь проектувальника, Сергія Борисовича Маркітаненка, про 

основні положення містобудівної документації «Детальний план 

території смт Козин Обухівського району Київської області 

(частини населеного пункту). Внесення змін по вул.Іржавська». 

2. Запитання присутніх осіб.    

3. Виступи присутніх та бажаючих з пропозиціями та зауваженнями до 

проекту Детального плану території. 

 

Слухали:  

1. Пропозицію про затвердження порядку денного, обрання секретаріату 

слухань. 

 

Постановили:  Затвердити порядок денний, склад секретаріату громадських 

слухань в наступному складі:  

 

       Голова зборів                          –       Гартік Валерій Володимирович 

       Секретар                                  -       Твердовський Олексій Олександрович 

 
 

Доповідав:  Проектувальник -  Бишев Ігор Володимирович, який у своїй 

доповіді розповів про основні положення містобудівної документації 



«Детальний план території смт Козин Обухівського району Київської 

області (частини населеного пункту). Внесення змін по вул.Іржавська», про  

зміни, які пропонується внести цим детальним планом - до раніше розробленої 

містобудівної документації, основні проектні рішення, інженерне забезпечення 

території, основні техніко-економічні показники. 

 

Виступили з зауваженнями, питаннями та пропозиціями: 

1. Спеціаліст з питань ЖКГ та благоустрою - О.О. Твердовський, який 

надав наступні запитання: 

- чи запроектовані ігрові майданчики для дітей та фізкультурно-спортивні 

майданчики, гостьова автостоянка; 

- на скільки місць розрахована гостьова автостоянка; 

- чи визначена точка приєднання до існуючої каналізаційної мережі; 

- яка пропонується інженерна підготовка території; 

- чи проводились інженерно-геологічні вишукування; 

- чи розташовані поруч території природно-заповідного фонду; 

- які передбачені заходи із збереження природно-заповідного фонду, чи 

буде впливати використання території для житлової забудови на 

існування заказника; 

 

Надав наступні пропозиції: 

- передбачити заходи щодо збереження території природно-заповідного 

фонду, а також стану повітряного та водного басейну. 

 

 

Пропозиції і зауваження від громадськості не надходили. 

 

Збори вирішили:  

1. Вважати проведення громадських зборів (слухань) успішними та 

доручити секретаріату зборів підготувати протокол громадських слухань 

та опублікувати на офіційному сайті.  

2. Подати містобудівну документацію на розгляд архітектурно-

містобудівної ради. 

3. Після розгляду містобудівної документації на архітектурно-

містобудівній раді, подати на затвердження сесії Козинської селищної 

ради. 

4.  Затвердити результати громадських зборів та вважати їх закритими. 

 

 

 

„ЗА” – одноголосно. 

 

Закінчення роботи – 11.32 

 

Голова зборів           __________________ В.В. Гартік 

 

Секретар зборів            ___________________ О.О. Твердовський  


