
Проект виконується від-
повідно до Законів України 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності», «Про основи 
містобудування», нормативно-
правових актів та нормативно-
методичних положень Мініс-
терства регіонального розвитку 
та будівництва України.

Генеральний план викону-
ється у відповідності до вимог 
Державних будівельних норм 
України ДБН Б. 1.1-15:2012 
«Склад та зміст генерально-
го плану населеного пункту», 
Київ, 2012 р. та ДБН 360-92** 
«Містобудування. Планування 
та забудова міських і сільських 
поселень», Київ, 2002 р.

Термін дії генерального пла-
ну не обмежується. Основні 
показники розраховуються на 
етап 15-20 років. 

У генеральному плані визна-
чаються:

• пріоритетні напрямки роз-
витку міста, його перспективна 
планувальна структура та функ-
ціональне зонування;

• перспективна чисельність 
населення, об’єми та структура 
нового житлового будівництва;

• території для розвитку жит-
лового будівництва, розвитку 
промисловості та комунально-
складських об’єктів;

• аналізується загальний 
стан довкілля, фактори, що 
його формують, надаються міс-
тобудівні пропозиції щодо по-
ліпшення санітарно-гігієнічно-
го та екологічного стану;

• визначаються території, що 
мають певні обмеження при їх 
використанні (природоохорон-
ні, санітарно-гігієнічні, інже-
нерно-будівельні та інші);

• обґрунтовується доціль-
ність зміни межі міста;

• надаються пропозиції щодо 
вдосконалення транспортної 
та інженерної інфраструктури 
міста та ін.

МІСЦЕ М. БОЯРКА 
В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ

Боярка - місто районного 
підпорядкування Києво-Свя-
тошинського району, розта-

шоване в південно-західному 
напрямку, на відстані 23 км від 
встановленої межі м. Києва. 

Зовнішні транспортні 
зв’язки м. Боярка з м. Києвом, 
приміською зоною, іншими 
населеними пунктами, здій-
снюються залізничним і авто-
мобільним транспортом. 

Через місто проходить ма-
гістральна електрифікована дво-
колійна залізнична дорога Ки-
їв-Вишневе-Фастів, яка розділяє 
місто на дві частини і є складовою 
частиною одного з головних ван-
тажонапружених транспортних 
зв’язків країни: Хутір-Михайлі-
вський – Київ (Дарниця) – Жме-
ринка – Одеса. Автотранспортний 
зв’язок м. Боярка із м. Києвом та 
населеними пунктами приміської 
зони забезпечується приміськими 
автобусними маршрутами та легко-
вим індивідуальним транспортом.

Близькість м. Боярка до м. Ки-
єва та зручні транспортні зв’язки 
з ним є причиною того, що міс-
то значною мірою виконує роль 
спального району Києва, оскіль-
ки з Боярки до м. Києва мають 
місце значні трудові потоки.

У той же час, Боярка відіграє 
роль місцевого центру розселення, 
в зоні її впливу знаходяться села: 
Тарасівка, Віта-Поштова, Забір’я, 
Юрівка, Жорнівка, Княжичі.

Місто межує:
• на півночі – з Петрівською 

та Білогородською сільрадами;
• на заході, півдні, південно-

му заході – із землями Боярської 
міськради (на захід та південь 
від межі міста знаходяться ліси 
Боярського лісництва ВП НАУ 
Боярська ЛДС);

• на сході – з Віта-Поштовою 
та Тарасівською сільрадами;

• на північному заході - з Бо-
ярською міськрадою.

Боярка знаходиться в ме-
жах територій, де значною мі-
рою проявляється вплив сто-
личного чинника на маштаби і 
характер використання земель, 
трудових та інших ресурсів.

На території міста розмі-
щено ряд установ загальнодер-
жавного, обласного та район-
ного значення.

ПРИРОДНІ УМОВИ, 
ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА 

ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ
Місто розташоване у 

центральній частині Київ-
ської області, на межі зони 
змішаних лісів і лісостепу, 
яка умовно проходить по за-
лізниці сполученням  Ки-
їв-Фастів. Західна частина 
міста відноситься до Киє-
во-Бородянського фізико-
географічного району Київ-
ського Полісся, а східна – до 
Обухівсько-Васильківського 
району лісостепової області 
Київського плато. 

Рельєф території рівнинний, 
слабохвилястий. Найбільш ви-
сокі абсолютні відмітки по-
верхні відмічаються у північ-
но-західній і південній частині 
міста – 180,0-185,0 м. Більш 
низькі — спостерігаються у пів-
нічно-східній і південно-захід-
ній частинах, близько 165,0 м.

Поверхневі води представ-
лені невеликим струмком з 
притоками, що пересікає пів-
денну частину міста, місцева 
назва – р. Притварка. В межах 
міста, струмки зарегульовані 
каскадом ставків і під час вес-
няних паводків не затоплюють 
прилеглі території.

Клімат проектованої те-
риторії — атлантико-кон-
тинентальний з нестійкою 
зимою, похмурою, з частими 
відлигами і туманами, теп-
лим літом.

Згідно з відповідними по-
ложеннями будівельних норм, 
територія міста відноситься 
до IIВ підрайону, другого бу-
дівельно-кліматичного райо-
ну, для якого орієнтація вікон 
житлових кімнат односторон-
ніх квартир у межах секто-
ру горизонту від 310 до 50 не 
допускається, відповідно до 
СНиП ІІ-Л. 1-71.

Необхідно зазначити спри-
ятливість кліматичних умов 
для планувального освоєння 
території, а наявність практич-
но кругової рози вітрів сприяє 
комфортності аераційного ре-
жиму території.

Гідрогеологічні умови виз-
начаються розташуванням в 
зоні сполучення осадових від-
кладів Дніпровсько-Донецької 
западини з кристалічними по-
родами докембрійського крис-
талічного масиву.

Підземні води приурочені 
до різних стратиграфічних го-
ризонтів, а практичне значення 
має водоносний комплекс чет-
вертинних відкладів і водонос-
ний горизонт Бучаксько-Канів-
ських і Сеноманських відкладів.

Водоносний горизонт — є 
джерелом централізованого во-
допостачання м.Боярка.

ГІДРОЛОГІчНІ УМОВИ
Поверхневі води міста пред-

ставлені невеликим струмком, 
що протікає у південній час-
тині міста і має місцеву назву 
р. Притварка. Річка є правою 
притокою р. Ірпінь і бере свій 
початок поблизу південно-схід-
ної околиці, біля Боярського 
сільгосптехнікуму. Найбільши-
ми ставками на р. Притварка є 
Санаторний, Старобоярський, 
Київський, Залізничний та два 
ставки біля вул. Буамана на за-
хідній околиці міста. 

Найбільший, за площею 
дзеркала води є став Залізнич-
ний – 2,26 га. Так як в межах 
міста р. Притварка та її при-
токи зарегульована каскадом 
ставків, то під час паводків при-
леглі території не затоплюють-
ся. Але слід відмітити той факт, 
що створення такої кількості 
гребель, у тому числі і несанк-
ціонованих, поблизу витоків 
створює значне негативне на-
вантаження на водоток. Це 
призводить до порушення гід-
рологічного режиму річки, під-
топлення прилеглих територій.

Проектне рішення розгля-
дає дані водотоки як складо-
ву екологічного каркасу міста. 
Система гідротехнічних захо-
дів передбачає їх розчистку та 
благоустрій подальшого пер-
спективного локального ре-
креаційного використання. 
Організація та ландшафтне 
упорядкування прибережної 
захисної смуги (25 метрів) буде 
сприяти організації водно-зе-
леної зони міста.

ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА 
ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Згідно з картою інженер-
но-геологічного районування 
території України, м. Боярка 
розташоване в межах території з 
незначною складністю інженер-
но-геологічних умов освоєння.

Відповідно до СНиП ІІ-28-
73 підземні води по відношенню 
до бетону не мають агресивності.

У сейсмічному відношенні 
дана територія відноситься до не-
сейсмічної зони (СНиП ІІ-7-81).

За умов складності інже-
нерно-будівельного освоєння в 
межах міста виділяються:

• території, сприятливі для 
будівництва. До них відносить-
ся майже вся територія міста. 
В геоморфологічному відно-
шенні вона розташована в ме-
жах морено-зандрової рівнини 
з ухилами поверхні 0,5-8 % і 
глибиною залягання ґрунто-
вих вод 4,5-31,0 м, непросадні 
і І типу просадності. Ґрунтами 
основ фундаментів є лесовидні 
суглинки, піски і супісі з роз-
рахунковим опором 2,0-2,5 кгс/
см2 (СНиП 2.02.01-83);

• території, малосприятливі 
для будівництва. Розташовані 
локальними ділянками на схи-
лах долини р. Притварка, вони 
представляють собою ділянки 
з ухилами 8-15 %. Літологічно 
вони подібні попереднім. До 
цього ж типу відносяться тери-
торії із заляганням ґрунтових 
вод 3-1 м. Таке підтоплення 
території відмічається в межах 
впливу р. Притварки та в районі 
Боярського коледжу Національ-
ного університету біоресурсів та 
природокористування України. 
Також це заболочені ділянки 
заплави. Розрахунковий опір 
ґрунтів основ фундаментів цих 
територій складає 1,0-1,5 кгс/
см2. При будівельному освоєн-
ні на цих територіях, необхідне 
проведення планувальних за-
ходів, що вимагає додаткових 
капітальних затрат.

• території, несприятливі 
для будівництва. Це локально 
розташовані ділянки схилів до-
лин струмків з ухилами більше 
15 %. Як і сприятливі території, 
вони складені лесовидними су-
глинками, пісками і супісями з 
розрахунковим опором ґрунтів 
основ фундаментів 2,0-2,5 кгс/
см2. До цього ж типу відносять-
ся днища балок, по яких течуть 
струмки. Ґрунтові води тут за-
лягають на глибині вище 1 м. 
Складені ці території алювіаль-
ними відкладами з розрахунко-
вим опором ґрунтів фундамен-
тів 1,0 кгс/см2. При освоєнні 
несприятливих територій необ-
хідно проведення складних ін-
женерно-технічних заходів.

У проекті генерального пла-
ну, фактор інженерно-будівель-
ної оцінки визначає варіантну 
можливість територіального 
розвитку з вирішенням функ-
ціонального зонування та вар-
тості будівельного освоєння те-
риторії.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій у проекті містобудівної 

документації «Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка»

Продовження на стор.  2

Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка Київської області виконується ДП УДНДІПМ                
«Діпромісто» на замовлення виконкому Боярської міської ради (договір № 739-01-2015 від 25 березня 2015 р.).

Чинний генеральний план міста був виконаний у 1971 році.
У 2009 році був розроблений новий генеральний план міста, але не був затверджений з ряду причин, 

зокрема, не були погоджені перспективні межі міста.
Генеральним планом, який розробляється в даний час, внесено корективи в перспективні межі міста, а 

також враховано всі зміни, які сталися на території міста після розроблення генерального плану 2009 року.
При розробці генерального плану використані такі матеріали:

• Генеральний план міста Боярка (1971 року);
• Генеральний план міста Боярка («Діпромісто» 2009 року – не затверджений);
• ПРП Києво-Святошинського адміністративного району;
• Проектні матеріали по забудові окремих ділянок у місті та на прилеглих територіях;
• Вихідні матеріали служб та організацій району та області, надані замовником.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУчАСНОГО 
СТАНУ МІСТА

НАСЕЛЕННЯ, ДЕМОГРАфІчНА 
СИТУАЦІЯ

За чисельністю населення 
м. Боярка відноситься до малих 
міст України.

Чисельність населення                   
м. Боярки:

• за матеріалами пере-
пису населення 2001 року –                   
35,97 тис. осіб.

• станом на 01.01 2006 року 
(за даними Держкомстату Укра-
їни) – 35 тис. осіб.

• станом на 01.01 2007 року – 
34,9 тис. осіб (наявне населен-
ня), 33,3 тис. осіб ( постійне 
населення). 

• станом на 01.01.2008 року – 
34,57 тис. осіб (наявне населення).

• станом на 01.01 2015 року – 
35,6 тис. осіб (наявне населення).

Починаючи з 2001 року, в 
м. Боярка, як і в переважній 
більшості регіонів України, від-
бувалося скорочення загальної 
чисельності населення.

Основним фактором ско-
рочення чисельності насе-
лення в Боярці була низька 
народжуваність (хоча рівень 
її в останні роки порівня-
но вищий, ніж в Україні та 
Київській області) та висока 
смертність.

Міграційний баланс насе-
лення  на початку XXI століття 
був від’ємним. Однак в останні 
роки міграційний баланс є до-
датнім. Розташування м. Боярка 
в зоні впливу Києва обумовлює 
міграційний приток населення .

ЖИТЛОВИй  фОНД

Житловий фонд м. Боярка, 
за даними Головного управлін-
ня статистики у Київській об-
ласті, станом на 01.01.2015 року, 
становив 825,0 тис. м2 загальної 
площі, з яких 45 % - садибний 
житловий фонд.

Середня житлова забезпе-
ченість по місту на 1 мешканця  
складає 23,2 м2 загальної площі.

Станом на 01.01.2015 року 
в місті перебувало на квартир-
ному обліку 1304 сім’ї (близько   
3,5 тис. осіб).

Кількість зайнятих на основ-
них підприємствах - 2,75 тис. осіб.

ТОВ «Боярка-Плюс» виробництво хлібобулочної продукції

ПАТ «Вентиляційні системи» виробництво припливно-витяжних за-
собів, промислових вентиляторів, 
електричних побутових приладів

Виробниче споживче товариство «Бояр-
ський хлібзавод» 

виробництво хлібобулочних та конди-
терських виробів

ТОВ «Силуэт-ЛТД» харчова промисловість

ТОВ «Металеві меблі» меблі для офісів та підприємств

Меблева фабрика «ЛАТО» м’які меблі

ПАТ «Мальви» виробництво верхнього одягу

Основні промислові підприємства:

Установи та підприємства 
обслуговування

Установи охорони здоров’я 
представлені закладами облас-
ного та районного значення. 

Медичні послуги населенню 
надають:

• Центральна районна лікар-
ня на 460 лікарняних ліжок;

• Тубдиспансер на 250 ліжок, 
та 50 відвідувань у зміну;

• Обласна дитяча лікарня, на 
400 лікарняних ліжок;

• Амбулаторія ЗПСМ № 1 на 
28 відвідувань у зміну;

• Амбулаторія ЗПСМ № 2 на 
20 відвідувань у зміну;

• Районна поліклініка на 830 
відвідувань у зміну;

• Дитяча районна полікліні-
ка на 150 відвідувань у зміну;

• Станція швидкої допомоги.
На території м. Боярка нині 

функціонують 5 загальноос-
вітніх шкіл I-III ступеня, нав-
чально-виховне об’єднання, 
загальноосвітня школа I ступе-
ня — дитячий садок, НВК «Гім-
назія - загальноосвітня школа 
I ступеня», КЗ КОР «Боярська 
спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат I-II ступеня», 
Навчально-оздоровчий комп-
лекс Київського військового 
ліцею ім. І. Богуна I-II ступе-
ня; три приватні загальноос-
вітні школи – «Виноградник», 
«Леді», «Кадетство». Загальна 
ємність шкіл - 5582 місць; кіль-
кість учнів - 6250. Три школи 
працюють у дві зміни. 

Дошкільна освіта представ-
лена 8 дошкільними закладами 
на 1046 місць, які відвідують 
1940 дітей.

У місті також функціону-
ють: Українська державна 
лісодослідна станція, Укра-
їнський центр підготовки, 
перепідготовки і підвищен-
ня кадрів лісового господар-
ства, Боярський коледж еко-
логії і природних ресурсів 
НАУ.

У місті в останні роки одер-
жали розвиток приватні під-
приємства і організації, які 
займаються різними видами ді-
яльності. Це: торгівля, громад-
ське харчування, послуги.  

ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТЕРИТОРІЇ

Територія в існуючих ме-
жах міста має великий рівень 
урбаністичного використання. 
У складі планувальної структу-
ри досить чітко сформовані всі 
функціональні зони, притаман-
ні міському середовищу.

Сельбищні зони сформовані 
на території історичної частини 
та нової Боярки.

Виробничі території пред-
ставлені трьома промисло-
вими вузлами: в центральній 
частині міста (завод «Арксі»), 
в північній (БЛВУ МГ) та в 
східній частині історичної 
частини Боярки.

На території міста також 
сформовані зони навчальних 
закладів (Боярський коледж 
екології та природних ресурсів, 
лісодослідна станція та військо-
вий ліцей ім. Богуна).

Зони закладів охорони 
здоров’я розташовані в різних 
частинах міста (історична час-
тина Боярки, вул. Хрещатик та 
вул. 40 років Жовтня).

В складі існуючої містобу-
дівної структури м. Боярки-
асформована система центрів 
зелених насаджень загального 
користування та спортивних 
об’єктів. Рівень забезпечення 
населення цими видами обслу-
говування недостатній.

Планувальна структура міс-
та об’єднує існуючі функціо-
нальні зони у вигляді двох пла-
нувальних утворень – історична 
частина Боярки та нова Боярка, 
які розрізані залізницею. Від-
сутність шляхопроводів через 
залізницю є основною пробле-
мою на шляху створення єдиної 
планувальної структури міста.

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ВОДОПОСТАчАННЯ
Водопостачання міста здій-

снюється централізованою 
комунальною системою водо-
постачання та локальними сис-
темами водопостачання. Кому-
нальний водопровід обслуговує 
населення міста, комунальні та 
окремі промислові підприєм-
ства. Установлена виробнича 
потужність комунального водо-
проводу 8,60 тис. м3/добу. 

На даний час, КП «Бояр-
ка-Водоканал» експлуатує 59 
артезіанських свердловин, які 
розташовані на 4-х ділянках. 
Свердловини забезпечені нор-
мативними зонами санітарної 
охорони.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Каналізування м. Боярка 

здійснюється по повній розділь-
ній схемі. Відведення і очищення 
побутових та основного об’єму 
виробничих стічних вод міста 
здійснюється централізованою 
комунальною системою кана-
лізації. Установлена пропускна 
продуктивність системи кана-
лізації 7-8 тис. м3/добу. Ділянка 
очисних споруд каналізації роз-
ташована на відстані 2 км північ-
но-західніше від межі міста.

ЕЛЕКТРОПОСТАчАННЯ
На теперішній час електро-

постачання Боярка здійсню-
ється від підстанцій напру-
гою           110 кВ, через повітряні 
лінії електропередачі напругою            
110 кВ та комбіновані лінії елек-
тропередачі 35 кВ. 

Опорними підстанціями 
міста є ПС 110/10 кВ «Іскра» (з 
двома трансформаторами по-
тужністю по 16 МВА) та ПС 
110/10 кВ «Тарасівка» (з двома 
трансформаторами потужністю 
по 40 МВА).

ТЕПЛОПОСТАчАННЯ
Основними джерелами цен-

тралізованого теплопостачання 
житлово-комунального сектора 
м. Боярка є котельня «Космос» 
КП «БГВУЖКГ» і 7 котелень 
КП «Києво-Святошинська 
тепломережа» КОР. Сумарна 
фактична теплова потужність 
котелень підприємства скла-
дає 72,38 Гкал/год, приєдна-
на – 15,44 Гкал/год. Кількість 
енергоустановок на кінець 2008 р. 
складає 22 од., з них терміном 
експлуатації більше 20 років – 
18 од. Протяжність теплових 
мереж — близько 17,84 км, з них 
ветхих та аварійних – 3,5 км. 

ГАЗОПОСТАчАННЯ
Газопостачання м. Боярка на 

базі використання природного 
мережного газу відбувається від 
магістрального газопроводу Київ 

– Захід України через ГРС-1А, що 
розташована на північ від міста на 
території дожимної компресорної 
станції та ГРС-«ЛДС», розташовану 
біля південно-західної межі міста на 
території лісової дослідної станції. 
Рівень газифікації міста природним 
газом складає приблизно 95 %.

ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ

Озеленені території загаль-
ного користування станом на 
початок 2015 року представлені 
парком Перемоги, парком ім.  
Т. Г. Шевченка та двома скве-
рами. Загальна площа парків та 
скверів — орієнтовно 20 га. 

Парки та сквери не облаш-
товані.

Забезпеченість населення 
міста озелененими територіями 
загального користування - 4,4 
м2/чол., що значно нижче нор-
мативного показника.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РОЗВИТКУ МІСТА

Тенденції розвитку м. Бояр-
ка завжди були пов’язані з його 
вигідним розташуванням у зоні 
впливу столиці. 

Це дозволило місту стати 
промислово-транспортним 
центром у складі Київської 
агломерації. На території міста 
функціонують промислові під-
приємства, підприємства буді-
вельної індустрії. 

Промисловість Боярки є 
одним з основних містоутво-
рюючих чинників. Крім того, 
на території міста розташовані 
підприємства і організації об-
ласного та районного значення.

Особливості демографічних 
процесів у Боярці також за-
лежать від місця розташуван-
ня населеного пункту поблизу 
Києва. На фоні значного ско-
рочення чисельності населен-
ня в більшості міст України, у 
Боярці чисельність населення 
в останні роки майже стабільна 
і має тенденцію до збільшення. 

Боярка є інвестиційно при-
вабливим містом. Активність 
інвесторів, яка дуже пози-
тивно впливає на економіку 
будь-якого міста, обумовлена 
близькістю до Києва, зручними 
транспортними зв’язками, а та-
кож більш вигідними умовами 
для інвестування ніж у столиці.

Територіальні ресурси міста 
в існуючих межах дуже обмеже-
ні. Вільні території для розмі-
щення будівництва в існуючих 
межах майже відсутні, а існую-
ча забудова  дуже щільна. 

Місто Боярка має обме-
ження і в напрямках терито-
ріального розвитку поза її іс-
нуючими межами. З півдня та 
південного заходу розвиток 
міста обмежений територією 
лісів Національного аграрного 
університету (Держлісфонд), зі 
сходу – забудовою села Тара-
сівка. Територіальний розвиток 
міста можливий лише в північ-
ному та північно-західному на-
прямках.

Генеральний план, врахову-
ючи всі чинники, що сприяють 
розвитку міста, та об’єктивно 
існуючі обмеження просторо-
вого росту, надає обґрунтуван-
ня перспективного розвитку 
міста Боярки.

Пропозиції щодо перспек-
тивного розвитку м. Боярка 
включають:

• територіальний розвиток та 
планувальну структуру міста;

• обсяги та структуру житло-
вого будівництва та будівництва 
об’єктів обслуговування;

• прогноз розвитку госпо-
дарського комплексу;

• прогноз розвитку інженерно-
транспортної інфраструктури;

ПЕРСПЕКТИВНІ МЕЖІ МІСТА
Територія м. Боярка в існу-

ючих межах, згідно з обмірами 

креслень управління земельних 
ресурсів у Києво-Святошин-
ському районі, – 998,7 га.

Територія міста в перспек-
тивних межах – 1508,7 га.

У перспективні межі міста пе-
редбачається включити 510,0 га, 
у тому числі території:

• Боярської міськради – 
403,4 га

• Петрівської сільради – 
38,2,0 га;

• Боярського коледжу Наці-
онального університету біоре-
сурсів та природокористування 
України — 68,4 га.

Наведені показники тери-
торій прийняті на основі обмі-
ру картографічного матеріалу і 
підлягають уточненню при роз-
робці проекту меж міста.

З метою вдосконалення 
управління суміжними тери-
торіями, окремим питанням 
розглядалося питання прохо-
дження межі м. Боярка та с. Та-
расівка вздовж залізниці.

Перспективна структур-
но-функціональна організація 
території міста формується на 
основі існуючої магістральної 
вулично-дорожньої мережі з 
активним використанням еле-
ментів екологічного каркасу. 
Основними планувальними 
вісями є вулиці загальномісь-
кого значення: в новій Бояр-
ці – Білогородська, Київська, 
Незалежності, Хрещатик, в 
історичній частині Боярки –                          
вул. Т. Шевченка та вул. Лейте-
нанта Кібенка.

Головною проблемою іс-
нуючої планувальної струк-
тури міста є відсутність до-
рожньо-транспортних вузлів 
через залізницю, яка розділяє 
місто на 2 частини. Крім того 
через місто проходить знач-
ний потік транзитного тран-
спорту в напрямку м. Києва, 
сіл Білогородки, Забір’я та 
Бобриці.

Для вирішення цих питань 
проектом пропонується: 

• будівництво трьох розв’язок 
у двох рівнях через залізницю: 
в створі вул. Білогородської, в 
створі вул. Незалежності, з вул. 
Жовтневої;

• будівництво об’їзної ав-
тодороги міста. Цей об’їзд 
буде з’єднувати всі виходи 
з міста до зовнішньої ме-
режі автодоріг. Місце під-
ключення цього об’їзду до 
Одеської траси планується в 
двох рівнях.

Це дозволить значно по-
кращити рівень транспортно-
го обслуговування міста, що в 
свою чергу обумовить реальну 
можливість підвищення рівня 
комфортності міського сере-
довища.

Досягненню цієї мети буде 
сприяти також створення 
системи центрів обслугову-
вання та формування системи 
зелених насаджень загального 
користування.

РОЗМІщЕННЯ ТА ОБСЯГИ 
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Державна містобудівна по-
літика орієнтована на стратегію 
поліпшення якості життя насе-
лення України.

У зв’язку з цим забезпечен-
ня населення міста житлом у 
достатньому обсязі і на необ-
хідному рівні комфортності по-
винно стати основою міської 
житлової політики.

Продовження на стор.  3
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Житлова проблема є однією з 
найгостріших соціальних проб-
лем в місті. Її вирішення можли-
ве за рахунок створення умов, за 
яких кожен мешканець Боярки 
відповідно до своїх потреб і мож-
ливостей зможе придбати жит-
ло за повну вартість або взяти в 
оренду, в кредит, використати 
можливість іпотеки, самостійно 
його збудувати.

Обсяги житлового будівниц-
тва визначені в генеральному 
плані, виходячи з аналізу те-
риторіальних ресурсів міста та 
міськради, економічних тенден-
цій, попиту на житло. У даний 
час в місті ведеться будівництво 
багатоповерхового багатоквар-

Вид 
житлової 
забудови

Обсяги житлового 
будівництва, тис 
м2/тис. квартир

№ 
ділянки на
кресленні

Т е р и т о р і я 
ділянки, га

Містобудівна документація, 
розроблена на ділянку

Перспективна житлова забудова Вибуття
житлового
фонду)

Чисельність 
населення 
на 
ділянці, 
тис. осіб

1 32,3 Багатоповер-
хова (9 
поверхів)

290,0/4,7 12,0

2 2,0 Детальний план території 
району забудови, обмеженої 
вул. Молодіжна, 
вул. Гоголя, вул. Дежньова та 
вул. Бульварна (ДП 
УДНВІПМ «Діпромісто» 
імені Ю.М. Білоконя) — 
проект у стадії розроблення

Багатоповер-
хова (7-9 по-
верхів)

26,0/0,52 малоповер-
ховий
22,3 тис. м

1,1

3 4,65 46.0/1,0 малоповер-
ховий
22,3 тис. м

2,2

4 98 Садибна 176,0/1,45* 3,6

5 0,24 Детальний план території під 
будівництво багатоквартир-
ного житлового будинку між 
вул. Молодіжна, вул. Чер-
нишсвського та вул. Б. Хмель-
ницького (ДП «НДПІ місто-
будування», 2014 р)

5-6-поверхо-
вий житло-
вий будинок

142/0,056 0,082

6 Детальний план території 
центральної частини міс-
та з парком Перемоги між 
вул. Білогородська та вул. 
Хрещатик (ДП УДНДІПМ 
«Діпромісто» імені Ю.М. Бі-
локоня) — проект у стадії 
розроблення

9-секційний
9-поверховий
ж и т л о в и й 
будинок

26,5/0,54 1,05

7 5,87 Детальний плай території 
кварталу, обмеженого вули-
цями Молодіжна, Б. Хмель-
ницького, Незалежності (ДП 
УДНДІПМ «Діпромісто» іме-
ні Ю.М.Білоконя. 2011 р.)

Багатоповер-
хова (10-12 
поверхів)

52,5/1,08 2-3-
поверховий 
14,4 тис. м2

2.65

8 Містобудівне обгрунтування 
реконструкції застарілого 
житлового фонду між вул. 
Щорса, Пастернака, Мая-
ковського. Дзержинського.

69,3/1,17 10,47 тис. м2. 2,15

9 18,4 Садибна 
забудова

22.0/ 0,15 0.5

10 7,8 Садибна 
забудова

9,3/0,063 0,16

Всього 720,0/10,73 47,17 25,5

* Переобладнання дачного житлового фонду в садибну забудову

тирного житла на окремих ви-
біркових ділянках. Крім того, 
розроблені містобудівні обґрун-
тування розміщення житлового 
будівництва на окремих ділян-
ках. У стадії розроблення знахо-
дяться детальні плани забудови 
ділянок з розміщенням житло-
вого будівництва.

На перспективу збережеться 
тенденція зростання попиту на 
ділянки для розміщення жит-
лової забудови, так як м. Бояр-
ка є інвестиційно привабливим 
містом для розміщення жит-
лового будівництва, зважаючи 
на близькість його до м. Києва 
та зручні транспортні зв’язки з 
ним.

Ділянки розміщення житлового будівництва

Генеральним планом перед-
бачено збільшення житлового 
фонду міста на 720 тис. м2 за-
гальної площі, у тому числі: 

• за рахунок будівництва 
багатоквартирного житлового 
фонду – на 513 тис. м2; 

• за рахунок будівництва са-
дибного житлового фонду на 
нових ділянках – на 31 тис. м2 

(0,2 тис. будинків);
• за рахунок переведення 

частини фонду колективних 
садів, що не потрапляє в сані-
тарно-захисну зону компресор-
ної станції, в житловий фонд –       
176 тис м2 (1,45 тис будинків).

ПЕРСПЕКТИВНА чИСЕЛЬНІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ МІСТА

Чисельність наявного на-
селення м. Боярка станом на 
1 січня 2015 року становить 
35,59 тис осіб.

Перспективна чисель-
ність населення міста, визна-
чена за сельбищною ємністю 
його території, становитиме 
55 тис. осіб, у тому числі:

• сельбищна ємність іс-
нуючого житлового фонду 
з урахуванням вибуття по 
реконструкції та збільшен-
ня середньої забезпеченості 
населення житлом з 23,2 м2/
чол. до 26-27 м2/чол. стано-
витиме орієнтовно 29,5 тис 
чол. 

• сельбищна ємність жит-
лового фонду, передбачено-
го до будівництва – 25,5 тис. 
чол.

ІНфОРМАЦІЯ ПРО МІСЦЕ І 
СТРОКИ ОЗНАйОМЛЕННЯ З 

ГРАфІчНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
МІСТОБУДІВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ 

«ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. 

БОЯРКА»
Експозиція проекту міс-

тобудівної документації роз-
міщена в приміщенні вико-
навчого комітету Боярської 
міської ради за адресою: м. 
Боярка, вул. Білогородська, 
13, каб. № 13 та на сайті: 
boyarka-inform.com.

Строк громадського об-
говорення проекту містобу-
дівної документації – один 
місяць.

ВІДОМОСТІ ПРО СТРОК ПОДАННЯ 
І СТРОК ЗАВЕРшЕННЯ РОЗГЛЯДУ 

ПРОПОЗИЦІй
Процедура розгляду та вра-

хування пропозицій громад-
ськості до проекту містобудів-
ної документації триватиме з 
08.08.2015 р. до 08.09.2015 р. за 

адресою: 08154, м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13, каб. № 13, 
понеділок-четвер з 9:00 до 13:00, 
контактний тел.: (04598) 41-815. 

Відповідальні за організацію 
розгляду пропозицій до місто-
будівної документації – спе-
ціалісти з питань архітектури 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради.

Подання та прийом про-
позицій здійснюється про-
тягом місяця з дня оприлюд-
нення повідомлення.

ІНфОРМАЦІЯ СТОСОВНО 
ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАХОДІВ 

(ПРЕЗЕНТАЦІЯ, ПРИЛюДНЕ 
ЕКСПОНУВАННЯ, ТЕЛЕВІЗІйНІ 

ПРОГРАМИ, ПУБЛІчНІ КОНфЕРЕНЦІЇ 
ТОщО)

Презентація проекту 
містобудівної документа-
ції «Внесення змін до про-
екту генерального плану м. 
Боярка» відбудеться після 
проведення процедури роз-
гляду та врахування пропо-
зицій. Про час та дату вико-

навчий комітет Боярської 
міської ради повідомить до-
датково.

У разі виявлення невідпо-
відностей у проекті містобудів-
ної документації, виконавчий 
комітет Боярської міської ради 
приймає зауваження з подаль-
шим їх направленням на адре-
су ДП УДНДІПМ «Діпромісто».

Даний проект містобудівної 
документації на підставі уточ-
нень та зауважень може бути 
змінений.

Розпорядженням міського 
голови Добрівським             Т. 
Г. створено робочу групу по 
роботі над проектом гене-
рального плану міста, в якій 
беруть участь представники 
громадськості.

Склад членів робочої гру-
пи по роботі над проектом 
генерального плану міста Бо-
ярка:

1. Скочко В. А. – голова 
робочої групи, перший за-
ступник міського голови;

2. Горін О. Д. – заступник 
міського голови;

3. Красовський О. В. – за-
ступник міського голови;

4. Матейко А. В. – депутат 
міської ради, голова фракції;

5. Казаков Ю. Ю. – депутат 
міської ради, голова фракції;

6. Сафонов В. М. – голова 
постійної депутатської комісії 
ради;

7. Поліщук О. П. – депутат 
міської ради;

8. Михальов Є. В. – депу-
тат міської ради, голова фрак-
ції;

9. Арчаков А. М. – депутат 
міської ради;

10. Борецький О. П. – де-
путат міської ради;

11. Боднюк О. В. – депутат 
міської ради;

12. Іванченко В. В. – голо-
ва постійної депутатської ко-
місії ради;

13. Чмут Є. В. – депутат 
міської ради;

14. Романюк А. О. – 
головний спеціаліст з питань 
архітектури;

15. Ситніченко Т. О. – спе-
ціаліст І категорії з питань 
землевпорядкування;

16. Маруженко Л. В. – за-
відувач юридичного відділу;

17. Яровий В. М. – пред-
ставник громадськості, голова 
ОСББ «Зоряний»;

18. Сенчук В. М. – член ВК 
ГО «НАРОДНА РАДА БОЯР-
КИ»;

19. Нестеренко М. В. – 
представник громадськості;

20. Мещеряк О. Ю. – пред-
ставник громадськості;

21. Осипенко В. П. – пред-
ставник громадськості;

22. Семко О. В. – член ГО 
«Правий сектор».

На зустрічах обговорюва-
лись питання:

• розгляд пропозицій, які 
надходили від громадськості;

• межа території міста;
• внесення до межі міста 

можливої території приле-
глого лісу без зміни функ-
ціонального призначення;

• визначення відповідних 
територій міста для містобу-
дівних потреб;

• вулично-дорожна і тран-
спортна мережа міста;

• інше.
Процедура проведення 

громадських слухань щодо 
врахування громадських ін-
тересів у містобудівній до-
кументації проводиться 
відповідно до нормативно-
правових актів України, а 
саме:

• пп. 10 п. «а» ст. 31 За-
кону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
«Проведення громадського 
обговорення містобудівної 
документації»;

• ст. 21 Закону України 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності»:

1. Громадським слуханням 
підлягають розроблені в уста-
новленому порядку проекти 
містобудівної документації 
на місцевому рівні: генераль-
ні плани населених пунктів, 
плани зонування територій, 
детальні плани територій. 

2. Затвердження на місце-
вому рівні містобудівної доку-
ментації, зазначеної у частині 
першій цієї статті, без про-
ведення громадських слухань 
щодо проектів такої докумен-
тації забороняється. 

При вирішенні відповід-
но до Закону України «Про 
відчуження земельних ді-
лянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них 
розміщені, які перебува-
ють у приватній власності, 
для суспільних потреб чи 
з мотивів суспільної необ-
хідності» (1559-17) питань 
відчуження для суспіль-
них потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності 
земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які 
перебувають у власності 
фізичних або юридичних 
осіб, громадські слухання 
не проводяться.

3. Сільські, селищні, місь-
кі ради та їх виконавчі органи 
зобов’язані забезпечити: {Аб-
зац перший частини третьої 
статті 21 із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 5459-
VI ( 5459-17) від 16.10.2012 } 

1) оприлюднення при-
йнятих рішень щодо розро-
блення містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні з 
прогнозованими правовими, 
економічними та екологіч-
ними наслідками; 

2) оприлюднення про-
ектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні 
та доступ до цієї інформації 
громадськості; 

3) реєстрацію, розгляд та 
узагальнення пропозицій гро-
мадськості до проектів міс-
тобудівної документації на 
місцевому рівні (у разі її утво-
рення);

4) узгодження спірних пи-
тань між громадськістю і за-
мовниками містобудівної до-
кументації на місцевому рівні 
через погоджувальну комісію;

5) оприлюднення резуль-
татів розгляду пропозицій 
громадськості до проектів 
містобудівної документації на 
місцевому рівні.

Продовження на стор.  6

ГЕНПЛАН
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4 Оприлюднення проектів 
генеральних планів, планів 
зонування територій, деталь-
них планів територій здійсню-
ється не пізніш як у місячний 
строк з дня їх надходження до 
відповідного органу місцево-
го самоврядування.

5. Оприлюднення проек-
тів містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні є 
підставою для подання про-
позицій громадськості до 
відповідного органу місце-
вого самоврядування. 

6. Пропозиції громад-
ськості мають бути обґрун-
товані в межах відповідних 
законодавчих та норматив-
но-правових актів, будівель-
них норм, державних стан-
дартів і правил та надаватися 
у строки, визначені для про-
ведення процедури громад-
ських слухань.

Пропозиції, надані піс-
ля встановленого строку, не 
розглядаються.

7. Пропозиції до проектів 
містобудівної документації 
на місцевому рівні мають 
право надавати: 

1) повнолітні дієздатні фі-
зичні особи, які проживають 
на території, щодо якої роз-
роблено відповідний проект 
містобудівної документації 
на місцевому рівні;

2) юридичні особи, 
об’єкти нерухомого майна 
яких розташовані на тери-
торії, для якої розроблено 
відповідний проект містобу-
дівної документації на міс-
цевому рівні;

3) власники та користува-
чі земельних ділянок, розта-
шованих на території, щодо 
яких розробляється доку-
ментація, та на суміжних з 
ними; 

4) представники органів 
самоорганізації населення, 
діяльність яких поширюєть-
ся на відповідну територію; 

5) народні депутати Укра-
їни, депутати відповідних 
місцевих рад.

8. Для розгляду спірних 
питань, що виникають у 
процесі громадських слу-
хань, може утворюватися 
погоджувальна комісія. {Аб-
зац перший частини восьмої 
статті 21 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом                                                                      
№ 5459-VI (5459-17) від 
16.10.2012}

До складу погоджуваль-
ної комісії входять: 

1. посадові особи відпо-
відного органу місцевого са-
моврядування; 

2. представники органу 
земельних ресурсів, приро-
доохоронного і санітарно-
епідеміологічного органу, 
органу містобудування та 
архітектури, охорони куль-
турної спадщини та інших 
органів; 

3. представники профе-
сійних об’єднань та спілок, 
архітектори, науковці; 

4. уповноважені пред-
ставники громадськості, які 
обираються під час громад-
ських слухань. Кількість 

представників громадськос-
ті має становити не менше 
50 відсотків і не більше 70 
відсотків загальної чисель-
ності комісії.

Головою погоджувальної 
комісії є посадова особа від-
повідного органу місцевого 
самоврядування.

Погоджувальна комісія 
впродовж двох тижнів піс-
ля її створення розглядає 
спірні питання, зафіксова-
ні у протоколі громадських 
слухань, та ухвалює рішення 
про врахування або мотиво-
ване відхилення цих пропо-
зицій (зауважень).

Засідання погоджуваль-
ної комісії є правомочним, 
якщо у ньому взяли участь 
не менше двох третин її чле-
нів (з них не менше полови-
ни представників громад-
ськості). 

Рішення погоджувальної 
комісії приймається біль-
шістю присутніх членів та 
оформлюється відповідним 
протоколом. 

У разі неспроможності 
погоджувальної комісії вре-
гулювати спірні питання 
між сторонами, остаточне 
рішення приймає відповід-
ний орган місцевого само-
врядування. Урегульовані 
погоджувальною комісією 
спірні питання між сторо-
нами або прийняті відповід-
ним органом місцевого са-
моврядування рішення є 
підставою для внесення змін 
до проекту відповідної доку-
ментації. 

9. Оприлюднення резуль-
татів розгляду пропозицій 
громадськості до проектів 
містобудівної документації 
на місцевому рівні здійсню-
ється у двотижневий строк 
з дня їх прийняття шляхом 
опублікування в засобах ма-
сової інформації, що поши-
рюються на відповідній те-
риторії, а також розміщення 
таких рішень на офіційних 
веб-сайтах цих органів.

Особи, які оприлюдню-
ють проекти генеральних 
планів населених пунктів, 
зонування територій, де-
тальних планів територій, є 
відповідальними за їх автен-
тичність. 

10. Фінансування заходів 
щодо врахування громад-
ських інтересів здійснюєть-
ся за рахунок органів місце-
вого самоврядування.

11. Порядок проведення 
громадських слухань визна-
чає Кабінет Міністрів Укра-
їни (555-2011-п);

• Постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 
25.05.2011 р. № 555 «Про 
затвердження Порядку 
проведення громадських 
слухань щодо врахування 
громадських інтересівпід 
час розроблення проектів 
містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні» 
{Із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ 
№ 532 (532-2013-п) від 
24.07.2013} 

ПОРЯДОК 
проведення громадських 
слухань щодо врахування 
громадських інтересів під 
час розроблення проектів 

містобудівної документації на 
місцевому рівні

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Порядок визна-

чає механізм проведення 
громадських слухань щодо 
врахування громадських ін-
тересів під час розроблення 
проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні: 
генеральних планів населе-
них пунктів, планів зонуван-
ня та детальних планів тери-
торій (далі – містобудівна 
документація).

2. Проведення громад-
ських слухань щодо враху-
вання громадських інтересів 
у проектах містобудівної до-
кументації здійснюється під 
час розроблення відповід-
них проектів містобудівної 
документації. 

3. Сільські, селищні, 
міські ради та їх виконавчі 
органи відповідно до части-
ни третьої статті 21 Закону 
України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльнос-
ті» (3038-17) забезпечують: 
{Абзац перший пункту 3 із 
змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ № 532 
(532-2013-п) від 24.07.2013} 

оприлюднення прийня-
тих рішень щодо розроблен-
ня проектів містобудівної 
документації з прогнозова-
ними правовими, економіч-
ними та екологічними на-
слідками; 

оприлюднення розробле-
них проектів містобудівної 
документації і доступ гро-
мадськості до зазначеної ін-
формації; 

реєстрацію, розгляд та 
узагальнення пропозицій 
громадськості до проектів 
містобудівної документації; 

узгодження спірних пи-
тань між громадськістю і 
замовниками проектів міс-
тобудівної документації че-
рез погоджувальну комісію 
(у разі її утворення); {Абзац 
п’ятий пункту 3 із змінами, 
внесеними згідно з Поста-
новою КМ № 532 (532-2013-
п) від 24.07.2013} 

оприлюднення резуль-
татів розгляду пропозицій 
громадськості до проектів 
містобудівної документації. 

4. Виконавчі органи сіль-
ських, селищних, міських 
рад оприлюднюють у дво-
тижневий строк прийняті 
органами місцевого само-
врядування рішення щодо 
розроблення проектів місто-
будівної документації шля-
хом опублікування таких 
рішень у засобах масової ін-
формації, що поширюються 
на відповідній території, а 
також розміщення на офі-
ційному веб-сайті відповід-
ного органу місцевого само-
врядування. 

Оприлюднення розробле-
них в установленому законо-
давством порядку проектів 
містобудівної документації 
здійснюється не пізніш як у 
місячний строк з дня їх по-
дання розробником до ви-
конавчого органу сільської, 
селищної, міської ради шля-

хом розміщення матеріалів 
(планшетів, макетів) у ви-
значеному органом місце-
вого самоврядування місці 
та інформування громадян 
через розповсюдження бро-
шур і повідомлень, засоби 
масової інформації, що по-
ширюються на відповідній 
території, а також розміщен-
ня інформації на офіційно-
му веб-сайті відповідного 
органу місцевого самовря-
дування. 

5. Повідомлення про по-
чаток процедури розгляду 
та врахування пропозицій 
громадськості у проекті міс-
тобудівної документації має 
містити: 

1) інформацію про мету, 
склад та зміст містобудівної 
документації, викладену 
у скороченій та доступній 
для широкої громадськості 
формі; 

2) основні техніко-еко-
номічні показники, зокрема 
графічні матеріали, що відо-
бражають зміст містобудів-
ної документації; 

3) відомості про замов-
ника та розробника про-
ектів містобудівної доку-
ментації та підстави для їх 
розроблення; 

4) інформацію про міс-
це і строки ознайомлення з 
проектом містобудівної до-
кументації; 

5) інформацію про по-
садову особу органу місце-
вого самоврядування, від-
повідальну за організацію 
розгляду пропозицій; 

6) відомості про строк 
подання і строк завершення 
розгляду пропозицій; 

7) інформацію стосовно 
запланованих інформацій-
них заходів (презентація, 
прилюдне експонування, те-
левізійні програми, публічні 
конференції тощо). Осіб, які 
забезпечують роботу з роз-
гляду пропозицій громад-
ськості, призначає орган 
місцевого самоврядування. 
Зазначені особи є відпові-
дальними за автентичність 
проектів містобудівної доку-
ментації. 

6. Підставою для подання 
пропозицій до проектів міс-
тобудівної документації від-
повідному органу місцевого 
самоврядування є повідом-
лення про початок процеду-
ри їх розгляду.      

7. Пропозиції до проектів 
містобудівної документації 
мають право подавати: 

1) повнолітні дієздатні 
фізичні особи, які прожи-
вають на території, щодо 
якої розроблено відповід-
ний проект містобудівної 
документації на місцевому 
рівні;

2) юридичні особи, 
об’єкти нерухомого майна 
яких розташовані на тери-
торії, щодо якої розроблено 
відповідний проект містобу-
дівної документації на міс-
цевому рівні; 

3) власники та корис-
тувачі земельних ділянок, 
розташованих на території, 
щодо якої розроблено про-
ект містобудівної докумен-
тації, та на суміжних з нею 
територіях; 

4) представники органів 

самоорганізації населення, 
діяльність яких поширюєть-
ся на відповідну територію; 

5) народні депутати Укра-
їни, депутати відповідних 
місцевих рад. 

8. Пропозиції, подані 
особами, не визначеними 
пунктом 7 цього Порядку 
або подані після встановле-
ного органом місцевого са-
моврядування строку, зали-
шаються без розгляду. 

ПОДАННЯ, РОЗГЛЯД ТА ВРАХУВАННЯ 
ПРОПОЗИЦІй ГРОМАДСЬКОСТІ
9. Відповідно до части-

ни шостої статті 21 Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 
(3038-17) пропозиції пода-
ються громадянами у пись-
мовому вигляді із зазна-
ченням прізвища, ім’я та по 
батькові, місця проживання, 
особистим підписом і пови-
нні містити обґрунтування з 
урахуванням вимог законо-
давства, будівельних норм, 
державних стандартів та 
правил. 

10. Особи, які забезпе-
чують проведення робіт з 
розгляду таких пропозицій, 
повідомляють через засоби 
масової інформації, що по-
ширюються на відповідній 
території, та офіційний веб-
сайт відповідного органу 
місцевого самоврядування 
про місце подання таких 
пропозицій. 

11. Пропозиції громад-
ськості підлягають ре-
єстрації органом місцевого 
самоврядування та розгляда-
ються розробником і замов-
ником проектів містобудів-
ної документації у місячний 
строк. 

За результатами розгляду 
пропозицій заявнику нада-
ється відповідь про їх враху-
вання або обґрунтована від-
мова. 

У разі наявності пропози-
цій громадськості, рішення 
про врахування яких роз-
робник і замовник не можуть 
прийняти самостійно або 
мають місце спірні питан-
ня, особи, які забезпечують 
роботу з розгляду пропози-
цій громадськості, повідом-
ляють про це відповідному 
органу місцевого самовряду-
вання для прийняття остан-
нім рішення щодо утворен-
ня погоджувальної комісії 
(далі – комісія) {Абзац третій 
пункту 11 із змінами, внесе-
ними згідно з Постановою 
КМ № 532 (532-2013-п) від 
24.07.2013 р.}. 

12. Комісія утворюється 
за рішенням органу місцево-
го самоврядування у тижне-
вий строк після закінчення 
строку подання пропозицій 
громадськості. 

Склад комісії встановлює 
орган місцевого самовряду-
вання у кількості не менш як 
25 та не більш як 55 осіб. 

13. Головою комісії є по-
садова особа відповідного 
органу місцевого самовря-
дування. 

Продовження на стор.  7
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До складу комісії входять: 
посадові особи відповід-

ного органу місцевого само-
врядування;

представники органу у 
сфері земельних ресурсів, 
природоохоронного і са-
нітарно-епідеміологічного 
органу, органу містобуду-
вання та архітектури, охо-
рони культурної спадщини 
та інших органів державної 
влади; 

представники професій-
них об’єднань та спілок, ар-
хітектори і науковці; 

уповноважені представ-
ники громадськості, які 
обираються під час громад-
ських слухань. 

Кількість представни-
ків громадськості повинна 
становити не менш як 50 і 
не більш як 70 відсотків за-
гальної чисельності членів 
комісії, з них не менш як 30 
відсотків – представників 
всеукраїнських громадських 
організацій та професійних 
об’єднань. 

14. Комісія у двотижне-
вий строк розглядає спірні 
питання та приймає рішен-
ня про врахування або мо-
тивоване відхилення таких 
пропозицій. 

15. Засідання комісії є 
правомочним, якщо у ньо-
му взяли участь не менше 
двох третин її членів (з них 
не менше половини – пред-
ставників громадськості). 

Рішення комісії прийма-
ється більшістю присутніх 
членів та оформлюється від-
повідним протоколом. 

Урегульовані комісією 
спірні питання між сторона-
ми є підставою для внесення 
змін до проекту містобудів-
ної документації. 

У разі неспроможності 
комісії врегулювати спір-
ні питання між сторонами, 
остаточне рішення приймає 
відповідний орган місцево-
го самоврядування під час 
затвердження містобудівної 
документації. 

16. Оприлюднення ре-
зультатів розгляду про-
позицій громадськості до 
проектів містобудівної до-
кументації здійснюється у 
двотижневий строк з дня їх 
прийняття шляхом опублі-
кування в засобах масової 
інформації, що поширюють-
ся на відповідній території, 
а також розміщення таких 
рішень на офіційних веб-
сайтах відповідних органів 
місцевого самоврядування. 

17. Затвердження проектів 
містобудівної документації 
без проведення процедури 
розгляду пропозицій громад-
ськості забороняється, а ма-
теріали щодо розгляду таких 
пропозицій є невід’ємною 
складовою частиною зазна-
ченої документації. 

18. Фінансування заходів 
щодо розгляду пропозицій 
громадськості здійснюється 
за рахунок органів місцевого 
самоврядування:

• Наказ Міністерства ре-
гіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 

України від 16.11.2011 р.           
№ 290 «Про затвердження 
Порядку розроблення місто-
будівної документації», заре-
єстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.12.2011 р. 
за № 1468/20206 {Із змінами, 
внесеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013}.

ПОРЯДОК 
розроблення містобудівної 

документації 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок визна-
чає механізм розроблення 
або внесення змін до міс-
тобудівної документації з 
планування території на 
державному рівні в частині 
схем планування окремих 
частин території України та 
містобудівної документації 
з планування території на 
регіональному і місцевому 
рівнях (далі – містобудівна 
документація). 

1.2. У цьому Порядку 
терміни вживаються у зна-
ченні, наведеному в Законі 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 
(3038-17).

1.3. Відносини між за-
мовником та розробником 
містобудівної документації 
в процесі розроблення, за-
твердження або внесення 
до неї змін регулюються до-
говором, складеним відпо-
відно до вимог Цивільного 
кодексу України (435-15) та 
інших нормативно-право-
вих актів. 

1.4. Організація розроб-
лення містобудівної доку-
ментації або внесення змін 
до неї здійснюється шля-
хом забезпечення:

• оприлюднення рішення 
про розроблення містобу-
дівної документації або вне-
сення змін до неї;

• визначення розробника 
містобудівної документації 
або внесення змін до неї та 
укладання договору з ура-
хуванням положень, вста-
новлених Законом України 
«Про здійснення державних 
закупівель» (2289-17);

• складання разом із роз-
робником та затвердження 
проекту завдання на розро-
блення містобудівної доку-
ментації або внесення змін до 
неї;

• надання розробнику ви-
хідних даних, а також вимог 
щодо розміщення об’єктів 
державного й регіонально-
го значення або доручення 
щодо їх збирання;

• фінансування розроб-
лення містобудівної доку-
ментації або внесення змін 
до неї відповідно до укладе-
ного договору;

• надання розробнику 
оновленої картографічної 
основи, складеної відповід-
но до вимог законодавства;

• здійснення контролю за 
розробленням або внесенням 
змін до містобудівної доку-
ментації;

• узгодження проекту міс-

тобудівної документації з ор-
ганами місцевого самовря-
дування, що представляють 
інтереси суміжних територі-
альних громад, у частині вре-
гулювання питань щодо тери-
торій спільних інтересів;

• розгляду проекту міс-
тобудівної документації ар-
хітектурно-містобудівною 
радою згідно зі статтею 20 
Закону України «Про регу-
лювання містобудівної ді-
яльності» (3038-17);

• подання проекту міс-
тобудівної документації з 
планування території на 
державному рівні в частині 
схем планування окремих 
частин території України, 
містобудівної документа-
ції з планування терито-
рій на регіональному рівні, 
генерального плану міст 
експертній організації для 
проведення експертизи в 
порядку, визначеному по-
становою Кабінету Міні-
стрів України від 25.05.2011 
р. № 548 (548-2011-п) «Про 
затвердження Порядку про-
ведення експертизи місто-
будівної документації»;

• подання на затверджен-
ня завершеного проекту міс-
тобудівної документації. 

1.5. Розробник містобу-
дівної документації:

• готує проект договору на 
розроблення або внесення 
змін до містобудівної доку-
ментації;

• бере участь у складанні 
проекту завдання на розроб-
лення або внесення змін до 
містобудівної документації;

• збирає вихідні дані за до-
рученням замовника;

• розробляє містобудівну 
документацію або вносить 
до неї зміни відповідно до 
вимог державних будівель-
них норм, державних стан-
дартів;

• бере участь у розгляді 
архітектурно-містобудівною 
радою відповідного рівня та 
сесією відповідної ради, роз-
робленої ним містобудівної 
документації;

• пропонує замовнику у 
разі необхідності залучити 
інші науково-дослідні та 
проектні організації до про-
ведення додаткових дослі-
джень, розроблення окре-
мих розділів містобудівної 
документації. 

1.6. Інженерно-технічні 
заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) у міс-
тобудівній документації 
розробляються і затверджу-
ються як окремий документ 
згідно з ДБН Б.1.1-5:2007 
«Склад, зміст, порядок роз-
роблення, погодження та 
затвердження розділу інже-
нерно-технічних заходів ци-
вільного захисту (цивільної 
оборони) у містобудівній до-
кументації». 

1.7. Оригінал розробленої 
містобудівної документації, 
зміни до неї зберігаються в ар-
хіві розробника на паперових 
і електронних носіях у поряд-
ку, встановленому наказом 
Міністерства юстиції Украї-
ни від 12 квітня 2012 року № 
578/5 (z0571-12) «Про затвер-

дження Переліку типових до-
кументів, що створюються 
під час діяльності державних 
органів та органів місцевого 
самоврядування, інших уста-
нов, підприємств та органі-
зацій, із зазначенням строків 
зберігання документів», за-
реєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 17 квітня 
2012 року за № 571/20884. 
При зберіганні містобудів-
ної документації, що містить 
службову інформацію, необ-
хідно також дотримуватись 
вимог, визначених постано-
вою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27.11.1998 р. № 1893 
(1893-98-п) «Про затверджен-
ня Інструкції про порядок об-
ліку, зберігання і використан-
ня документів, справ, видань 
та інших матеріальних носіїв 
інформації, які містять служ-
бову інформацію». {Пункт 
1.7 розділу I із змінами, вне-
сеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального госпо-
дарства № 199 (z0879-13) від 
20.05.2013 р.} 

1.8. Примірники тексто-
вих і графічних матеріалів 
містобудівної документації 
або змін до неї на паперових 
і електронних носіях переда-
ються розробником замов-
нику у кількості, зазначеній 
у договорі на її розроблення. 

1.9. При розроблен-
ні, затвердженні, внесен-
ні змін до містобудівної 
документації, проведенні 
громадських слухань щодо 
врахування громадських 
інтересів, замовник і роз-
робник вживають заходи 
з нерозголошення спеці-
альної інформації, перед-
баченої Зводом відомостей, 
що становлять державну 
таємницю, затвердженим 
наказом Служби безпеки 
України від 12.08.2005 № 
440 (z0902-05), зареєстро-
ваним у Міністерстві юсти-
ції України 17.08.2005 р. за 
№ 902/11182. 

1.10. Під час розроблення 
містобудівної документації 
пропозиції замовника щодо 
використання територій 
вносяться ним на розгляд 
розробника для визначення 
можливості їх врахування в 
проекті містобудівної доку-
ментації.

II. РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ

з планування території на 
державному рівні в частині 
схем планування окремих 
частин      території України

2.1. Замовником роз-
роблення схем планування 
окремих частин території 
України є Рада міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, 
обласні (районні) держав-
ні адміністрації. {Пункт 2.1 
розділу II із змінами, вне-
сеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.}. 

2.2. Замовник розроб-

лення схеми планування 
окремих частин території 
України організовує її роз-
роблення або внесення змін 
до неї згідно з пунктом 1.4 
розділу I цього Порядку. 

2.3. Схеми планування 
окремих частин території 
України розробляються 
суб’єктами господарю-
вання, які мають у своєму 
складі архітектора, що має 
кваліфікаційний сертифі-
кат {Пункт 2.3 розділу II із 
змінами, внесеними згід-
но з Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господар-
ства № 199 (z0879-13) від 
20.05.2013 р.}.

2.4. Схеми планування 
окремих частин території 
України затверджуються рі-
шенням замовників за умо-
ви отримання позитивного 
висновку державної експер-
тизи.

 
III. РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ
з планування території на 

регіональному рівні
3.1. Рішення про розроб-

лення містобудівної доку-
ментації з планування тери-
торії на регіональному рівні 
або про внесення змін до неї 
чи окремих її розділів та дже-
рела фінансування приймає 
Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, відповід-
ні обласні та районні ради 
{Пункт 3.1 розділу III із змі-
нами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комуналь-
ного господарства № 199 
(z0879-13) від 20.05.2013 р.}. 

3.2. Замовником розроб-
лення містобудівної доку-
ментації з планування тери-
торії на регіональному рівні 
або внесення змін до неї є 
Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, відповідні 
обласні та районні ради. 

3.3. Організація розро-
блення та внесення змін 
до містобудівної докумен-
тації з планування терито-
рії на регіональному рівні 
або внесення змін до неї 
здійснюється Радою міні-
стрів Автономної Респу-
бліки Крим, обласними 
та районними державни-
ми адміністраціями згід-
но з пунктом 1.4 розділу I 
цього Порядку {Пункт 3.3 
розділу III із змінами, вне-
сеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства № 199 (z0879-
13) від 20.05.2013 р.}. 

3.4. Містобудівна докумен-
тація на регіональному рівні 
розробляється суб’єктами 
господарювання, які мають 
в своєму складі архітектора, 
що має кваліфікаційний сер-
тифікат {Пункт 3.4 розділу III 
із змінами, внесеними згід-
но з Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-кому-
нального господарства № 199 
(z0879-13) від 20.05.2013 р.}. 

ГЕНПЛАН



8 6 жовтня 2015
№ 19 (277)ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Засновник —Боярська міська рада.
Директор —Ганна Коваленко. 
Головний редактор —Тетяна Зубкова. 
Верстка —Валентин Мараховський.
У номері використано фото 
Олександра Підручного

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка,  
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.  

Телефон редакції: 47-079. 
e-mail: boyarka-inform@ukr.net

Реєстраційне свідоцтво 
КІ № 971 від 23.10.2006 р.

Віддруковано в ПП 
 “Видавництво “Слово”. 

Тираж 5000 прим. 

Замовлення 

Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть автори  
та рекламодавці. Редакція не листується із читачами та залишає за собою 
право скорочувати, редагувати та ілюструвати публікації на власний розсуд.  
Передрук матеріалів дозволяється тільки за письмовою згодою редакції.

3.5. Містобудівна доку-
ментація з планування тери-
торії на регіональному рівні 
або внесення змін до неї 
затверджується рішенням 
Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, відповід-
ної обласної або районної 
ради за умови отримання 
позитивного висновку дер-
жавної експертизи. {Пункт 
3.5 розділу III із змінами, 
внесеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.} 

IV. РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ

з планування території на    
місцевому рівні

4.1. Рішення про розроб-
лення генерального плану, 
плану зонування території, 
детального плану території, 
яка розташована в межах 
населеного пункту, а також 
внесення змін до цієї місто-
будівної документації прий-
має відповідна сільська, се-
лищна, міська рада.

4.2. Рішення про розроб-
лення детального плану те-
риторії, яка розташована за 
межами населеного пункту, 
або внесення змін до нього 
приймає відповідна район-
на державна адміністрація, 
а в разі відсутності адміні-
стративного району – від-
повідно Рада міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, 
обласна, Київська та Севас-
топольська міські держав-
ні адміністрації. {Пункт 4.2 
розділу IV із змінами, вне-
сеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.} 

4.3. Замовником розро-
блення містобудівної доку-
ментації з планування тери-
торії на місцевому рівні або 
внесення змін до неї є:

при розробленні гене-
рального плану населеного 
пункту, плану зонування те-
риторії, а також детального 
плану території, яка розта-
шована в межах населеного 
пункту, – виконавчий орган 
сільської, селищної, міської 
ради, Київська та Севасто-
польська міські державні ад-
міністрації;

при розробленні деталь-
ного плану території, яка 
розташована за межами на-
селеного пункту, – районна 
державна адміністрація, а в 
разі відсутності адміністра-
тивного району – відповідно 
Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласна, 
Київська та Севастопольська 
міські державні адміністрації.

4.4. Замовник розроблен-
ня містобудівної документа-
ції з планування території на 
місцевому рівні та внесення 
змін до неї визначає джерела 

фінансування розроблення 
містобудівної документації 
та організовує її розроблення.

4.5. Генеральний план 
населеного пункту та план 
зонування території роз-
робляється суб’єктами гос-
подарювання, які мають в 
своєму складі архітектора, 
що має кваліфікаційний 
сертифікат. {Пункт 4.5 роз-
ділу IV із змінами, вне-
сеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства № 199 (z0879-
13) від 20.05.2013 р.} 

4.6. Детальний план 
території розробляється 
суб’єктами господарювання, 
які мають у своєму складі ар-
хітектора, що має кваліфіка-
ційний сертифікат. {Пункт 
4.6 розділу IV із змінами, 
внесеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.} 

4.7. План зонування тери-
торії розробляється для всієї 
території населеного пункту 
або для її частини (кварталу, 
мікрорайону, іншого плану-
вального утворення), пер-
шочергово – для історичних 
ареалів; інвестиційно при-
вабливих територій; сфор-
мованих сельбищних тери-
торій існуючої забудови, де 
передбачаються окремі ло-
кальні перетворення, мож-
лива реконструкція або роз-
міщення окремих будівель і 
споруд. Послідовність роз-
роблення та площі територій 
населеного пункту, для яких 
розробляються плани зону-
вання, визначає відповідний 
уповноважений орган міс-
тобудування та архітектури 
згідно з генеральним планом 
населеного пункту {Пункт 
4.7 розділу IV із змінами, 
внесеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.}. 

4.8. Детальний план те-
риторії розробляється для 
територій житлових районів, 
мікрорайонів, кварталів но-
вої забудови, комплексної 
реконструкції кварталів, 
мікрорайонів застарілого 
житлового фонду, територій 
виробничої, рекреаційної та 
іншої забудови. Послідов-
ність розроблення та площі 
територій, для яких роз-
робляються детальні пла-
ни, визначає відповідний 
уповноважений орган міс-
тобудування та архітектури 
відповідно до генерального 
плану населеного пункту, а 
якщо територія розташована 
за межами населеного пунк-
ту, відповідно до схеми пла-
нування території району (в 
разі відсутності адміністра-
тивного району – відповідно 

до схеми планування тери-
торії Автономної Республі-
ки Крим, області). {Пункт 
4.8 розділу IV із змінами, 
внесеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.}

4.9. Крім функцій, визна-
чених у пункті 1.4 розділу I 
цього Порядку, замовник 
розроблення містобудівної 
документації з планування 
території на місцевому рівні:

звертається до облас-
ної державної адміністрації, 
Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим (для міст 
обласного та республікан-
ського Автономної Респу-
бліки Крим значення), Мін-
регіону України (для міст 
Києва та Севастополя) щодо 
визначення державних інте-
ресів для їх урахування під 
час розроблення генераль-
ного плану населеного пунк-
ту; {Абзац другий пункту 4.9 
розділу IV в редакції Наказу 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.}

забезпечує проведення 
громадських слухань щодо 
врахування громадських 
інтересів у проекті місто-
будівної документації на 
місцевому рівні в поряд-
ку, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 р.                                                                       
№ 555 (555-2011-п) «Про 
затвердження Порядку про-
ведення громадських слу-
хань щодо врахування гро-
мадських інтересів під час 
розроблення проектів міс-
тобудівної документації на 
місцевому рівні».

4.10. Крім функцій, перед-
бачених у пункті 1.5 розділу I 
цього Порядку, розробник 
містобудівної документації 
на місцевому рівні:

бере участь у розгляді 
пропозицій громадськос-
ті до проекту генерального 
плану, плану зонування те-
риторії, детального плану 
території в процесі прове-
дення громадських слухань 
щодо врахування громад-
ських інтересів;

доопрацьовує в разі 
необхідності проект міс-

тобудівної документації за 
результатами розгляду на 
архітектурно-містобудівній 
раді та громадських слухань 
щодо врахування громад-
ських інтересів.

4.11. Генеральні плани 
населених пунктів, плани 
зонування території та зміни 
до них затверджуються від-
повідними сільськими, се-
лищними, міськими радами. 

4.12. Детальний план те-
риторії, яка розташована в 
межах населеного пункту, 
розглядається і затверджу-
ється виконавчим органом 
сільської, селищної, міської 
ради, а за відсутності затвер-
дженого в установленому 
порядку плану зонування те-
риторії – відповідною сіль-
ською, селищною, міською 
радою протягом 30 днів з дня 
його подання. {Абзац пер-
ший пункту 4.12 розділу IV із 
змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комуналь-
ного господарства № 199 
(z0879-13) від 20.05.2013 р.} 

Детальний план території, 
розташованої за межами на-
селеного пункту, розгляда-
ється і затверджується відпо-
відною районною державною 
адміністрацією протягом 30 
днів з дня його подання, а в 
разі відсутності адміністра-
тивного району – відповідно 
Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласною, 
Київською та Севастополь-
ською міськими державними 
адміністраціями. {Абзац дру-
гий пункту 4.12 розділу IV із 
змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комуналь-
ного господарства № 199 
(z0879-13) від 20.05.2013 р.} 

Виконавчий орган сіль-
ської, селищної, міської 
ради, відповідна районна 
державна адміністрація за-
безпечують оприлюднення 
детального плану території 
протягом 10 днів з дня його 
затвердження. {Пункт 4.12 
розділу IV доповнено новим 
абзацом другим із змінами, 
внесеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.} 

4.13. Експертизі містобу-
дівної документації на міс-
цевому рівні підлягають ге-
неральні плани міст. 

V. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
У МІСтоБУДІВНУ
 ДоКУМеНтацІю

5.1. Рішення щодо вне-
сення змін у містобудівну 
документацію приймається 
на підставі:

результатів моніторингу її 
реалізації, який проводить-
ся відповідно до Порядку 
проведення містобудівного 
моніторингу, затвердженого 
наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комуналь-
ного господарства України 
від 01.09.2011 № 170 (z1268-
11), зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 
07.11.2005 за № 1268/20006;

виникнення умов для 
зміни масштабів та харак-
теру розвитку населеного 
пункту;

змін у видах функціо-
нального використання 
окремих територій;

необхідності вирішення 
екологічних та інженерних 
питань;

виникнення потреби у 
розміщенні об’єктів дер-
жавного, регіонального зна-
чення, а також таких, що 
забезпечують громадські ін-
тереси;

необхідності реалізації 
інвестиційних програм і 
проектів. 

5.2. Необхідність внесен-
ня змін до містобудівної до-
кументації обґрунтовується 
відповідним уповноваже-
ним органом містобудуван-
ня та архітектури {Пункт 5.2 
розділу V із змінами, вне-
сеними згідно з Наказом 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства № 199 (z0879-13) 
від 20.05.2013 р.}.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

У разі виявлення невідповіднос-
тей у проекті містобудівної докумен-
тації, виконавчий комітет Боярської 
міської ради приймає зауваження 
з подальшим їх направленням на 
адресу ДП УДНДІПМ «Діпромісто».

Даний проект містобудівної 
документації на підставі уточ-
нень та зауважень може бути 
змінений.

Попередній розгляд 
матеріалів містобудівної 

документації за участі 
проектного інституту 

ДП УДНДІПМ «Діпромісто» 
буде проведено 15 жовтня 

2015 року о 17:00 в актовій 
залі Боярської ЗОш № 3 

(вул. П. Сагайдачного, 62) 

Презентація містобудівної 
документації, а саме: 

«Внесення змін до проекту 
Генерального плану

 м. Боярка» відбудеться 
12 листопада 2015 року 

о 17:00 в актовій залі 
Боярського НВК 

«Гімназія – ЗОш I ст.»
(вул. Сєдова, 7)


