
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання архітектурно-містобудівної ради  

при відділі містобудування, архітектури та капітального будівництва  

Чортківської міської ради 

 

від 19 лютого 2018 року  

Список присутніх 

членів міської архітектурно-містобудівної ради та запрошених 
Глущук У.І. – голова архітектурно-містобудівної ради, начальник відділу 

містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської 

ради, головний архітектор міста. 

Шепета Н.О. – заступник голови архітектурно-містобудівної ради, головний 

спеціаліст відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва 

Чортківської міської ради. 

Грещук В.С. – секретар архітектурно-містобудівної ради, головний спеціаліст 

служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та 

капітального будівництва Чортківської міської ради. 

 

Присутні члени містобудівної ради:  

 

Юзик А.М. – начальник Чортківського РКП «Архітектурне бюро»; 

Воціховський В.Ю. – начальник відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою та інфраструктури Чортківської міської ради; 

Бобечко У.А. – архітектор. 

 

Запрошені: 

Вербовецький Ю.В. – архітектор, член національної спілки архітекторів 

України. 

Губ’як Р.Т. – начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 

середовища Чотківської міської ради. 

Преосвященніший Владика Димитрій Григорак – Єпарх Бучацький. 

 

Присутні на засіданні ради: Шматько В.П.- міський голова, Тимофій Р.М. – 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, 

Махомет Л.О. – депутат міської ради, Зазуляк А.І. – депутат міської ради, 

Федорейко В.А. – депутат міської ради, Безпалько Р.П. – депутат міської ради, 

представник церкви Непорочного Зачаття, Петльований А.В. – голова 

громадської організації «Альтернатива – Чортків», Єник О. І. – член 

виконавчого комітету міської ради, Кресінський В.О. – депутат міської ради, 

Преосвященніший Владика Димитрій Григорак – Єпарх Бучацький, о. 

Володимир Заболотний,  Юрків В.П.- начальник відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю міської ради, Губяк Р.Т.- начальник 

відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської 

ради.   

 

 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Розгляд проекту містобудівної документації: Містобудівного розрахунку 

будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення та паркінгом для отримання 

містобудівних умов за адресою вул. Монастирська, 2а в м. Чорткові 

Тернопільської області. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЯ 

1. Розгляд проекту містобудівної документації: Містобудівного розрахунку 

будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення та паркінгом за адресою вул. 

Монастирська, 2а в м. Чорткові Тернопільської області. 

Замовник: гр. Танасів Олег Орестович 

Розробник: СМН НВФ «ОКО» 

Доповідач: Джула О.І. – ГАП 

 

1. Склад обласної архітектурно-містобудівної ради затверджений 

рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради від  18 жовтня 2016 

року  №427. 

2. Зареєстровано на засіданні 6 членів ради (запрошених 11).  

3. Пропозиції до регламенту засідання: 

Доповідачу проекту – 15 хв.; 

Питання до доповідача проекту - 3 хв.; 

Для обговорення проекту – 3 хв. (на особу). 

1.СЛУХАЛИ: 

 Головного архітектора проекту Джулу Олега Ігоровича.  

 Містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом 

за адресою вул. Монастирська,2 в м. Чортків виконане на основі двох 

попередніх етапів проектування: 

- Історико-містобудівного дослідження; 

- Детального плану території.                                                

 Історико-містобудівного дослідження, розробленого ПП «Археотекстос» 

м.Львів та погоджено  на засіданні Консультативної ради з питань охорони 

культурної спадщини при управлінні культури ТОДА  від 02 серпня  2017 року. 

 Містобудівна документація - Детальний план території (по зміні 

цільового призначення земельної ділянки із земель роздрібної торгівлі та 

комерційних послуг) під будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом за 

адресою вул. Монастирська,2 в м. Чортків, розроблено на підставі рішення сесії 

Чортківської міської ради від 06 липня 2017 року №709 та затверджений 

рішенням сесії Чортківської міської ради від 22 серпня 2017 року №774. 



 Відповідно до наданої документації та містобудівного розрахунку будівництва 

багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення та паркінгом за адресою вул. Монастирська, 2а в м. 

Чорткові Тернопільської області для отримання містобудівних умов та 

обмежень, земельна ділянка знаходиться у приватній власності гр. Танасів О.О. 

Функціональне призначення – землі житлової та громадської забудови. Цільове 

призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури. 

Земельна ділянка межує: 

- з півдня – земля СПД Довгань М.Ф., на якій розташований 

трьохповерхова нежитлова будівля на стадії будівництва та землі 

Єпархіального управління Бучацької Єпархії УГКЦ; 

- з півночі – місцевий проїзд, ділянка СПД Обшарського М.С. на якій 

розміщений торговий заклад, землі міської ради; 

- із заходу – ділянка державної податкової інспекції у Чортківському 

районі; 

- із сходу – вул. Монастирська та сектор приватної житлової забудови. 

 На даний час на земельній ділянці знаходиться одноповерхова нежитлова 

будівля, яка підлягає знесенню. Оскільки, та будівля що була збудована не 

набрала свого функціонального значення і не була задіяна. 

Містобудівним розрахунком на будівництво багатоквартирного житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом 

за адресою вул. Монастирська,2а в м. Чортків запроектовано 138 квартири із 

кількістю жителів – 372 чол. Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування і забудова міських і сільських поселень» необхідна площа на одну 

людину при 6-8 поверховій забудові становить – 15,3-13,9 м.кв/люд.  

 Розрахункова площа земельної ділянки пропонованого будинку: 

          372 мешканці*14,0 м.кв./люд= 5208 м.кв. 

           Площа проектованої земельної ділянки – 0,6661 га. Отже, земельна 

ділянка відповідає вимогам ДБН.  

 Крім будинків на ділянці передбачено розміщення: дитячих майданчиків, 

майданчиків для відпочинку дорослих, господарські майданчики. 

  Запроектовано 19 м/м на земельній ділянці та 46 м/м  у підземному 

паркінгу, разом 65 м/м(доступ до паркінгу з вул. Монастирської). Доступ до 

будинку передбачається з вулиць Монастирської та Монастирської бічної. 

Можливий під’їзд транспорту у внутрішній двір будинку (при необхідності). 

Запроектовано зовнішні та внутрішні входи в будинок. Висотність будинку 

розроблялась на основі попередніх рішень, а саме – історико-містобудівного 

обґрунтування, де була задана максимальна висота – 25 м. Враховуючи 

складний рельєф ділянки (6 м), то зі сторони Монастиря висота будинку 

обумовлена 19 м. Та запроектовано підземний паркінг також виходячи із того, 

що ухил не спадає і щоб він був менш помітний із якомога зручнішим під’їздом 



– з вул. Монастирська посередині будинку. На оглядових фасадах нами 

показано візуальне сприйняття Монастиря Кармелітів по відношенню до 

нашого будинку. Ми старалися проектувати об’єкт так, щоб як найменше 

заступати Монастир, не давила на нього (відстань від Монастиря до  

проектованої будівлі 75 м). 

Запитання, пропозиції та зауваження.  Виступили:  

1.Міський голова Володимир Шматько: привітав усіх присутніх із першим 

засіданням архітектурно - містобудівної ради, висловив свою думку щодо 

розбудови та розвитку міста, та за те щоб поверховість була нижчою. 

2. Преосвященніший Владика Димитрій Григорак – Єпарх Бучацький сказав, 

що також за розбудову міста, але так щоб дана будова не дуже заступала 

Монастир та була на декілька поверхів нижча,  і що на території Дяківської 

семінарії в майбутньому планується будівництво навчального комплексу 

(школа, садочок, спортзал) та за попередніми домовленостями, на місці ділянки 

податкової - соціальний центр для дітей. Наш Дім милосердя розрахований 

максимум на 50 місць, а потреби міста (150 дітей) та району (340 дітей) значно 

більші, які потребують допомоги. Якби була воля нашої влади, то ми могли б 

зберегти цю казарму і переобладнати її ще під додаткових 80 місць. На що 

міський голова відповів, що він ніколи не піднесе руку і не погодиться на 8 

поверхів, щоб дана будова заступала церкву, тому це і винесено на 

обговорення, оскільки вул. Монастирською має проходити туристичний 

марсшрут 

3. Депутат міської ради , житель вул. Монастирська Зазуляк А.І.  зауважив що 

необхідно 113 м/м для забезпечення паркувань транспортних засобів, 

розрахунком передбачено 65м/м  на території та в паркінгу, та наголосив що на 

прилеглих територіях в радіусі доступності немає місць для організації 

паркувань, як це передбачено містобудівним розрахунком (48м/м) або 

забудовник повинен представити договір із гаражним кооперативом на 

забезпечення необхідних машиномісць, оскільки як відомо в найближчих 

гаражних кооперативах немає місць і всі стоянки знаходяться в приватній 

власності. 

4.Депутат міської ради, член церковного комітету Непорочного Зачаття 

Пречистої Діви Марії Безпалько Р.П. висловив побажання від настоятеля 

церкви та комітету, щоби забудова не була вища п’яти поверхів. 

5.Член архітектурно-містобудівної ради Бобечко У.А. наголосила що 

розглянувши  історико-містобудівне дослідження та прориси просторових 

габаритів, видно що дана  8-ми поверхова забудова задавлює сам Монастир. 

Вважає також, що місто має розбудовуватися і дана житлова забудова 

вписується в навколишній простір, і це набагато краще ніж існуюча нежитлова 

будівля, архітектори дуже добре попрацювали і використали свої вміння над 

цим проектом відносно зменшення поверховості, але все рівно висотність 



потрібно зменшити. Головний архітектор проекту Джула О.І. зауважив, що 

зважаючи на рельєф і коли дивитися з далеких видових точок то наш будинок 

практично так як в ямі порівняно з Монастирьом. І основа  Монастиря 

знаходиться на 4 м вище від самого двора будинку, а два поверхи будинкові 

знаходяться на рівні підошви Монастирського комплексу. 

6. Член архітектурно-містобудівної ради Юзик А.М. звернув увагу на те, що 

потрібно було покликати архітектурно-містобудівну раду ще коли 

затверджувалось історико-містобудівне дослідження, тому що проектанти 

використали його максимально можливо. Проектанти, які займались 

проектуванням об’єкту, що блокується до проектної будівлі, зпроетували його 

набагато нижчим і на його думку можна було зробити плавний перехід по 

поверховості та зауважив що поверховість там не повинна перевищувати 5-6 

поверхів. 

7. Голова ГО «Альтернатива Чортків» Петльований А.В. звернув увагу на те, 

що  архітектор проекту апелює до Історико-містобудівного обґрунтування, яке 

повинно розроблятися відповідно до наказу Міністкрства Культури України від 

17.02.2012 №122 «Про затвердження методичних рекомендацій  щодо 

розроблення історико-містобудівних обгрунтувань». Розроблене історико-

містобудівне обґрунтування замовник подає на погодження до Міністерства 

культури України або до іншого органу охорони культурної спадщини у разі 

делегування йому відповідних повноважень Міністерством культури України, з 

відповідними підписами та печатками. А в даному випадку розроблено 

історико-містобудівне дослідження, яке немає ваги і не підтверджено 

нормативними докуменнтами. На що архітектор проекту Джула О.І. відповів, 

що історико-містобудівне обґрунтування розробляється в тому випадку, коли 

об’єкт містобудування знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури. На 

що присутні не погодились із цим твердженням, оскільки дана земельна ділянка 

розташована в охоронній зоні пам’ятки архітектури місцевого значення 

Монастиря Кармелітів, хоча і не була затверджена. 

8. Член виконавчого комітету міської ради Єник О. І. запитав яка висотність 

буде, якщо зрізати восьмий і сьомий поверхи і якщо в умовах і обмеженнях 

задати висоту на 19 м., то чи забудовник не відмовиться будувати підземний 

паркінг, або збудувати паркінг на 2 машини. На що архітектор Джула О.І 

відповів, що будівництво паркінгу закладено в назві об’єкту і не будуватися не 

може. 

9. Депутат міської ради Кресінський В.О. – запитав виступаючого, якщо під’їзд 

до будинку буде з вул. Монастирської та вул.Монастирської бічної, а цей 

проїзд що залишається шириною в 4,5 м місж Вашою ділянкою і ділянкою 

церкви відповідає нормативам вулиці?    Танасів О.О. відповів, що з власної 

землі передається 100 м.кв. безкоштовно на міську раду для розширення цього 

заїзду, дане питання розглядалося на постійній депутатській комісії з питань 



містобудування, земельних відносин, екології та сталого розвитку, де були 

прораховані всі нормативи та вже виготовлено документацію на проїзд 

шириною 6 м, що і передбачено нашим генпланом. 

10.Депутат міської ради Зазуляк А.І. запитав на рахунок двох будинків, що 

розташовані по обидва боки об’єкту будівництва. Архітектор Джула О.І. 

відповів, що з власником одного з цих будинків є усна домовленість про 

демонтаж його в майбутньому.  

11.Міський голова Шматько В.П. зауважив, що на даному етапі комерційна 

вигода вже прорахована, якщо виконавчий комітет не погодить вісім поверхів, 

чи погодитись ви на будівництво паркінгу? Танасів О.О. відповів, що паркінг 

запроектований для підвищення комфортності жителів і для привабливості 

будинку і не залежить від його поверховості. 

12. Голова архітектурно-містобудівної ради Глущук У.І. висловила думку члена 

містобудівної ради Дудяка Б.М. на рахунок поверховості – не більше 5 та 

зачитала лист розробника історико-архітектурний опорного плану міста 

Чорткова Вербовецького Ю.В. : на основі угоди від грудня 2017 року 

Архітектурна майстерня ФОП Вербовецького Ю.В.  є розробником ІАОП м. 

Чорткова. 

«Нами проведено І етап передпроектних робіт та натурні дослідження 

історичної частини м. Чорткова. 

Також розпочато роботу по дослідженнях планувальної структури, виявленні 

дисонуючої забудови, видового розкриття пам'яток та панорам міста. 

На черзі (у березні) планується розпочати розробку проектної частини ІАОП 

охоронних зон, історичних ареалів, зон регулювання забудови.  

На основі попередньо опрацьованих матеріалів - на території вздовж вулиці 

Монастирської від монастиря "Кармелітів" до примикання з вул. С.Бандери де 

розташована дана земельна ділянка, може вестись будівництво реконструкція 

зблокованих приблокованих громадських та житлових будівель з обмеженою 

висотністю до 4-х поверхів (не вище 10-12 м.) включно. Допускається 

влаштування 5-го мансардного поверху лише в конструкції шатрового даху. За 

попередніми оцінками дана територія входитиме в зону регулювання забудови 

з обмеженням висотності. Забудова на цій ділянці матиме важливий вплив на 

формування панорами міста.                                                                                        

З повагою:   Головний архітектор, розробник історико-архітектурного опорного 

плану  Вербовецький Ю.» 

13. Преосвященніший Владика Димитрій Григорак – Єпарх Бучацький 

доповнив, що добре, що в нашому місці є такі забудовники, але все потрібно 

узгоджувати при спробі та будь якому починанні, і враховувати інтереси всіх 

людей а не керуватись фінансовою доцільністю чи зиском на першому місці 

має бути моральний аспект. 

14.Забудовник Танасів О.О. наголосив, що якби на стадії представлення 

концепції, отримання рішень, розробленні детального плану території були 

прописані правила гри, то б місто розвивалося правильно. Ми пройшли всі 

етапи згідно чинного законодавства, згідно вимог міської ради, на даний час 



нами розроблено фаховий проект з паркінгом не типовий, не ординарний. І я не 

знаю  як в даній ситуації знайти компроміс, щоб проект не зірвався, тому що ви 

всі розумієте що при кожному проектуванні прораховується економічна 

доцільність. 

15. Голова ГО «Альтернатива Чортків» Петльований А.В. процитував уривок 

протоколу громадських слухань, де голова громадських слухань Шматько В.П. 

говорив, що при голосуванні по даному питанні (затвердження детального 

плану території під будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом за 

адресою вул. Монастирська,2 в м. Чортків) поверховість не встановлюється, 

тобто тоді на громадських слуханнях всі голосували за, але не з такою 

поверховістю. 

16. Головний архітектор проекту Джула О.І. – всі сприймають даний комплекс 

будівництва так ніби з вища, але навіть коли понизити поверховість на один чи 

на два поверхи, то ми все одно з видових точок Монастиря бачити не будемо, 

тому що для того щоб його побачити потрібно напевне залишити два-три 

поверхи.  

17. Депутат міської ради Зазуляк А.І. ще наголосив, як житель того району, що 

комфортність проживання в майбутньому в цьому районі знизиться, оскільки 

на його думку така кількість квартир повинна будуватись як мінімум на 

земельній ділянці площею в 1,0 га. 

ВИРІШИЛИ:  

 Рекомендувати винести на розгляд виконавчого комітету проект рішення про 

надання містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та 

паркінгом за адресою вул. Монастирська,2А в м. Чортків із зазначенням 

граничнодопустимої висотності будинків та споруд: зі сходу – вздовж вулиці 

Монастирської до 18 м; з півночі – вздовж вулиці Монстирської бічної – із 

пониженням висотності у глибину кварталу від 18 мдо 15 м; з півдня – вздовж 

межі із землями Єпархіального управління Бучацької Єпархії УГКЦ із 

пониженням висотності у глибину кварталу від 18 м до 15 м. 

Членами архітектурно-містобудівної ради проведено голосування. 

Результати голосування: 

За - 6 ; Проти -0 ; Утримались - 0. 

 

Голова архітектурно-містобудівної ради                                          У.І. Глущук 

 

Секретар архітектурно-містобудівної ради                                     В.С. Грещук 

 
 




