
ПРОТОКОЛ
громадських слухань 

щодо розгляду проекту документа державного планування -  «Внесення 
змін до генерального плану смт Калинівка Васильківського району

Київської області»

10 лютого 2020 року

З 02.01.2020 р. по 01.02.2020 р. в приміщенні Калинівської селищної ради 
приймалися до розгляду пропозиції та зауваження щодо розробленого проекту 
документа державного планування -  «Внесення змін до генерального плану смт 
Калинівка Васильківського району Київської області».

Зауважень та пропозицій в письмовій формі до Калинівської селищної ради 
не надходило.

Присутні: Селищний голова Калинівської селищної ради -  Ю.О. Олексенко,
ГАП проекту -  Морозік A.C.,
директор ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» - Бакун О.М.,
начальник відділу архітектури та містобудування Васильківської РДА в
Київській області -  Вороніна Н.В.,
депутат Київської обласної ради -  Одинець В.І.,
Директор КП «КАЛИНІВКАБЛАГОУСТРІЙ» -  Дмитренко С .В ,
Постернак А.М., Чиж О.В., Шовтенко Ю.В., Дмитренко В.П., Горбач Т.В., 
Єфремов О.C., Дубовик Ю.І., Мизюра С.М., Кострубіцька А.М., Максименко 
В.Я., Єщенко О.М., Салманова М.Ф., Новікова Л.О. - представники і депутати 
Калинівської селищної ради.

Порядок денний:

1. Обговорення документа державного планування -  «Внесення змін до 
генерального плану смт Калинівка Васильківського району Київської області».

громадськості було надано:
Матеріали документа державного планування -  «Внесення змін до 
генерального плану смт Калинівка Васильківського району Київської 
області».

Доповідач: Головний архітектор проекту Морозік A.C.
Вихідними даними для розроблення генерального плану слугували: дані 

топографічного знімання території у масштабі 1:2000 у державній геодезичній 
системі координат УСК-2000, виконані ТОВ «ЕЕОПОЛІТИКА» у 2016 році; 
дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за 
власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної 
діяльності; дані Калинівської селищної ради про розвиток господарства селища, 
наявність житлового фонду; пропозиції органів місцевого самоврядування, 
органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально- 
економічного та територіального розвитку селища; інші документи та 
матеріали, надані селищною радою.

При розробці проекту Генерального плану враховані:



- Проект внесення змін до генерального плану смт Калинівка 
Васильківського району Київської області, розроблений ДП «Український 
державний науково-дослідний інститут проектування міст 
«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя», 2011 рік.

- Розроблені і затверджені в установленому порядку детальні плани 
територій.

- Проект плану парку Слави (ставок) вул. Паркова в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області.

- Робочий проект оцінки впливу на навколишнє середовище, розроблений 
ДП «Укрводсервіс», 2015 рік.

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель селища 
міського типу Калинівка Васильківського району Київської області, 
розроблена ДП «Головним науково-дослідним інститутом 
землевпорядкування», 2016 рік.
Внесенням змін до генерального плану смт Калинівка визначено:

- Території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а 
також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;

- Основні принципи і напрямки планувальної організації та 
функціонального призначення території;

- Перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового 
житлового будівництва;

- Пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського 
обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований 
рівень життя з державними будівельними нормами;

- Організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі;
- Напрями розвитку інженерної інфраструктури підготовки і благоустрою;
- Заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та 

збереження культурної спадщини.
Основні показники генерального плану селища міського типу Калинівка 
відповідно до завдання розраховані на двадцятирічний період. 

Обговорення проекту на засіданні архітектурно-містобудівної ради при 
департаменті містобудування та архітектури Київської обладміністрації 
відбулося 05.12.2019 року. В цілому проект отримав позитивну оцінку.

Крім того в доповіді було зазначено:

1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування 
«Внесення змін до генерального плану смт Калинівка Васильківського району 
Київської області».
2. внесення змін до генерального плану том II «Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту (цивільної оборони)».

Зауважень та заперечень не надходило.

Ознайомившись з наданою документацією та враховуючи норми 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постановою 
КМУ від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час



розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»; із 
змінами внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 24.07.2013.

державного планування -  «Внесення змін до генерального плану смт 
Калинівка Васильківського району Київської області», розроблений ТОВ 
«ПРОЕКТГЕНПЛАН» (ГАП Морозік A.C., кваліфікаційний сертифікат 
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі 
створенням об’єктів архітектури серія АА № 004427) на підставі договору 
№ 0404-ГП від 05.04.2019 року та рішення Калинівської селищної ради від 
27.07.2016 року за № 178-08-VII відповідно до законодавства та
нормативно-правових актів.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати до затвердження проект документа

Ю.О. Олексенко

Л.О. Новікова


