
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Ш О С Т О Г О  С К Л И К А Н Н Я
 В І С І М Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

Від 29.04. 2015 року                                         №  1109                          м. Збараж

      Про розроблення детального плану
території  в  районі  вул.  Я.  Мудрого  м.
Збаража

Розглянувши заяву гр. Гевко А. Р. (вх. № 05-323/2.6 від 17.04.2015 р.), відповідно до
ст. 8, 19, 20, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ДБН Б1.1- 14:2012
“Склад  та  зміст  детального  плану  території”,  наказу  Міністерства  регіонального  розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011 № 290 “Про затвердження
Порядку  розроблення  містобудівної  документації”  ст.  26  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА: 
1. Дозволити розроблення детального плану території земельної ділянки площею 0,0565 га., яка
знаходиться за адресою  вул. Я. Мудрого м. Збаража та перебуває у власності Гевка  Андрія
Ростиславовича   відповідно до державних  будівельних  та  інших норм,  стандартів  і  правил,
генерального плану м.Збаража. 
2. Визначити:
2.1. Замовником розроблення детального плану території – Збаразьку міську раду 
Тернопільської області. 
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території – Гевка Андрія
Ростиславовича 
2.3. Уповноважити (зобов'язати) міського голову Збаража укласти (підписати) угоду щодо 
розроблення детального плану території зазначеної в п.1 даного рішення.  
3.Гевку А.Р.  згідно норм чинного законодавства та з дотриманням чинного законодавства 
визначити ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану території для  
укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань 
містобудівної документації відповідно до вимог ст. 21 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“.
4. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку документацію вказану п. 1
даного рішення подати на затвердження у Збаразьку міську раду
5.Збаразькій  міській  раді  забезпечити  проведення  громадських  слухань  містобудівної
документації з врахуванням  ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“
та оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального плану території.
6. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства.

Головуючий  засідання сесії - 
 секретар міської ради                                                            О. З. ПЕЛЕХ

 Присяжнюк 



 Мартиненко 
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