
 

ПРОТОКОЛ 

громадських зборів з обговорення містобудівної документації 

 

смт. Козин                                                                          20 грудня 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 - 5 осіб. 

 

Голова зборів – секретар Козинської селищної ради Т.Г.Черванчук  

Секретар зборів – спеціаліст з питань ЖКГ та благоустрою - О.О. Твердовський  

 

Запрошені: 

Розробник проектної документації: 

Фізична особа-підприємець Мірвода Наталія Володимирівна. 

 

Запропонований порядок денний: 

 

1. Вступне слово голови зборів. 

2. Доповідь проектувальника, Мірводи Наталії Володимирівни, про 

основні положення містобудівної документації «Детальний план 

території смт. Козин Обухівського району Київської області 

(частини населеного пункту). Внесення змін в частині коригування 

проїздів загального користування в урочищі "Домаха"». 
3. Запитання присутніх осіб.    

4. 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 секретаріату                –     Черванчук Тетяна Григорівна 

       Секретар                                  -       Твердовський Олексій Олександрович 
 

Доповідав:  Проектувальник - Мірвода Наталія Володимирівна, яка у своїй 

доповіді розповіла про основні положення містобудівної документації 

«Детальний план території смт. Козин Обухівського району Київської 

області (частини населеного пункту). Внесення змін в частині коригування 

проїздів загального користування в урочищі "Домаха"», про  зміни, які 

пропонується внести цим детальним планом - до раніше розробленої 

містобудівної документації, про існуючі планувальні обмеження, про переважні 



та допустимі види забудови земельної ділянки, містобудівні умови і обмеження 

забудови земельної ділянки, інженерне забезпечення території, вулично-

дорожню мережу, основні техніко-економічні показники. 

 

Виступили з зауваженнями, питаннями та пропозиціями: 

 

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

повідомив про письмову пропозицію, яка надійшла до Козинської селищної 

ради від Колінченко Надії Василівни та Пертіни Ірини про врахування їх 

пропозиції по коригуванню проїздів загального користування біля їхніх 

земельних ділянок, згідно доданих графічних матеріалів. 

 

2. Шевчук Ірина Іванівна, яка повідомила що надала згоду не проектувати 

підʼїзд до її земельних ділянок, в звʼязку з недоцільністю існування проїзду. 

 

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

пропозицію доповнити креслення проектного плану містобудівної документації 

каталогом координат червоних ліній.  

 

 

Збори вирішили:  

1. Розглянути надані пропозиції та за результатами розгляду  у місячний 

строк надати відповідь заявнику про їх врахування або обґрунтовану 

відмову. 

2. Вважати проведення громадських зборів (слухань) успішними та 

доручити секретаріату зборів підготувати протокол громадських слухань 

та опублікувати на офіційному сайті.  

3. Подати містобудівну документацію на розгляд архітектурно-

містобудівної ради. 

4. Після розгляду містобудівної документації на архітектурно-

містобудівній раді, подати на затвердження сесії Козинської селищної 

ради. 

5.  Затвердити результати громадських зборів та вважати їх закритими. 

 

 

„ЗА” – одноголосно. 

 

Закінчення роботи –  11.22 

 

Голова зборів           __________________ Т.Г.Черванчук 

 

Секретар зборів            ___________________ О.О. Твердовський 

    


