
 

 

                                                        УКРАЇНА 

   ПОЛЯНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІІІ- ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ 

 ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ  П Р О Е К Т 

 

Від    лютого   2023 року                                                                  № 

с.Поляниця 

 

Про внесення змін до генерального  

плану села Поляниця суміщеного з  

детальними  планами  території   

 

 

   Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб про внесення змін до 

Генерального плану населеного пункту та надані матеріали, відповідно до ст. 

ст. 8, п.3,4 ст.10,19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 № 555 «Про 

затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні», наказу Міністерства регіонального 

розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 

території», враховуючи генеральний план села, рекомендації земельної 

комісії, сільська рада   

                                          В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати дозвіл Виконавчому комітету Поляницької сільської ради на 

розроблення проекту містобудівної документації “Внесення змін до 

Генерального плану села Поляниця, суміщеного з детальним планом 

території” в межах розміщення земельної ділянки: 

кадастровий номер 2611092001:22:002:3320 площею 0.07 га, що знаходиться  

у спільній частковій власності Редька Олександра Олеговича ½ та 

Константинова Сергія Петровича 1/2, з метою зміни цільового призначення 

земельної ділянки з будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд для будівництва та обслуговування 

закладів побутового обслуговування (об’єктів громадського призначення 

СПА-комплекс, перукарня). 

2.Надати дозвіл Виконавчому комітету Поляницької сільської ради на 

розроблення проекту містобудівної документації “Внесення змін до 



Генерального плану села Поляниця, суміщеного з детальним планом 

території” в межах розміщення земельної ділянки: 

кадастровий номер 2611092001:22:002:1108  площею 0.04 га, що знаходиться  

у спільній частковій власності Редька Олександра Олеговича ½ та Біблий 

Дмитра Валерійовича 1/2, з метою зміни цільового призначення земельної 

ділянки з будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування. 

3.Надати дозвіл Виконавчому комітету Поляницької сільської ради на 

розроблення проекту містобудівної документації “Внесення змін до 

Генерального плану села Поляниця, суміщеного з детальним планом 

території” в межах розміщення земельної ділянки: 

кадастровий номер 2611092001:22:002:1953 площею 0.12 га, що знаходиться  

у власності Редька Олега Миколайовича з метою зміни цільового 

призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку ( із закладами 

громадського харчування). 

4.Надати дозвіл Виконавчому комітету Поляницької сільської ради на 

розроблення проекту містобудівної документації “Внесення змін до 

Генерального плану села Поляниця, суміщеного з детальним планом 

території” в межах розміщення земельної ділянки: 

кадастровий номер 2611092001:22:002:3401  площею 0.1238 га, що 

знаходиться  у власності Редька Олега Миколайовича з метою зміни 

цільового призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (басейн, закладів 

громадського харчування). 

5.Надати дозвіл Виконавчому комітету Поляницької сільської ради на 

розроблення проекту містобудівної документації “Внесення змін до 

Генерального плану села Поляниця, суміщеного з детальним планом 

території” в межах розміщення земельної ділянки: 

кадастровий номер 2611092001:22:002:0586 площею 0.2079 га, що 

знаходиться  у власності Редька Олександра Олеговича з метою зміни 

цільового призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури (житловий будинок клубного типу 

з комерційним приміщенням). 

6.Надати дозвіл Виконавчому комітету Поляницької сільської ради на 

розроблення проекту містобудівної документації “Внесення змін до 

Генерального плану села Поляниця, суміщеного з детальним планом 

території” в межах розміщення земельної ділянки: 

кадастровий номер 2611092001:22:002:0584 площею 0.2079 га, що 

знаходиться  у власності Редька Олександра Олеговича з метою зміни 



цільового призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного  житлового будинку  з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури (житловий будинок клубного типу 

з комерційним приміщенням). 

 

7.Фінансування робіт на розроблення даної містобудівної документації 

здійснити відповідно до п.3,4 ст.10 Закону України «Про регулювання 

містобудівної документації.  

 

8.Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки детальних планів 

територій у відповідності до вимог чинного законодавства України. 
 

9.Виконавчому комітету забезпечити проведення громадських слухань 

містобудівної документації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».  

10.Після завершення проектних робіт , містобудівну документацію надати на 

 

розгляд архітектурно-будівної ради управління містобудування та 

архітектури департаменту громад та територій, дорожнього, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури обласної 

державної адміністрації. 

 

11.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

земельних відносин та архітектури. 

 

 

 

 

 

Поляницький сільський голова                                      Микола ПОЛЯК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


