
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

ОД И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/11/49         від 18 жовтня 2021 року 

 

Про розроблення детального  

плану території 
 

   

Розглянувши заяву гр. Стрілець О.Я., відповідно до ст. 19, 21 Закону 

України „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 вересня 2021 року № 926 „Про затвердження Порядку 

розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 

документації”, ДБН Б.1.1-14:2012 „Склад та зміст детального плану території”, 

взявши до уваги пропозиції постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин, агропромислового комплексу та охорони природного середовища та 

постійної комісії з питань архітектури, містобудування, інвестицій, зовнішньо-

економічної діяльності, зв’язку, промисловості, енергозабезпечення, 

енергоефективності та житлово-побутових відносин, міська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

ділянки площею 0,1 га (кадастровий номер: 6122488800:02:003:0492) для 

будівництва та обслуговування закладів торгівлі в с. Чернихівці Тернопільської 

області. 

  

2. Замовником розроблення детального плану території визначити 

Збаразьку міську раду. 

      

3. Фінансування робіт із розроблення містобудівної документації 

здійснити за рахунок коштів інших джерел, не забороненим законом. 

 

4. Уповноважити Збаразького міського голову укласти трьохсторонній 

договір щодо розроблення детального плану території земельної ділянки, 

зазначеного в п.1 даного рішення. 

 

5. Відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради: 



5.1.Надати визначеному у встановленому порядку розробнику 

містобудівної документації вихідні дані на розроблення проєкту детального 

плану території земельної ділянки; 

 

5.2.Після розроблення проєкту детального плану території земельної 

ділянки сприяти у проведенні його громадського обговорення відповідно до ст. 

21 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” та Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 

555 (зі змінами); 

5.3. Подати на затвердження сесії Збаразької міської ради детальний 

план території земельної ділянки у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

6. Визначити відповідальною особою за організацію та проведення 

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті 

детального плану території земельної ділянки начальника відділу архітектури 

та містобудування Збаразької міської ради Ратушняка В.В. 

 

7. Впродовж двох тижнів з моменту прийняття, здійснити 

опублікування даного рішення в засобах масової інформації та на офіційному 

веб-сайті Збаразької міської ради. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та 

охорони природного середовища та постійну комісію з питань архітектури, 

містобудування, інвестицій, зовнішньо-економічної діяльності, зв’язку, 

промисловості, енергозабезпечення, енергоефективності та житлово-побутових 

відносин. 
  

 

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


