
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання архітектурно-містобудівної ради  

при відділі архітектури та містобудівного кадастру управління 

комунального господарства, архітектури та капітального будівництва 

 Чортківської міської ради  

від 22 квітня 2021 року 

м. Чортків 

 

Грещук В.С. – голова архітектурно-містобудівної ради, начальник відділу 

архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, 

архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради, головний 

архітектор міста. 

Хмелик О.О. – секретар архітектурно-містобудівної ради, головний спеціаліст 

служби містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудівного 

кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального 

будівництва Чортківської міської ради. 

 

У засіданні взяли участь члени архітектурно-містобудівної ради:  

 

Яковець К.С., Воціховський В.Ю., Кресінський В.О., Ревега І.П., 

Савка Н.В., Юзик А.М., Юрчишин В.М.  

 

Відсутні члени архітектурно-містобудівної ради: 

 

Бобечко У.А., Гавянець Я.М., Дудяк Б.М., Закалов В.В., Михайлюк М.Є. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) по вул. Олеся Гончара в м. Чорткові 

Тернопільської області (розміщення КНС); 

2. Детальний план території  для індивідуального житлового будівництва в 

районі вулиць Богдана-Ігоря Антонича та Петра Чубинського в місті Чорткові 

Тернопільської області; 

3. Внеснння змін до детального плану території для будівництва готельного 

комплексу по вулиці Копичинецька в місті Чорткові Тернопільської області. 

 

 

Грещук В.С. – відкрив засідання. Представив новий склад архітектурно-

містобудівної ради, затверджений на засіданні виконавчого комітету від 

22.04.2021, та ознайомив присутніх з порядком денним.  

 

 

 



1. СЛУХАЛИ:  

 

Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) по вул. Олеся Гончара в м. Чорткові 

Тернопільської області (розміщення КНС); 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Грещук В.С. - начальник відділу містобудування та архітектури 

Чортківської міської ради. Ознайомив присутніх членів міської архітектурно-

містобудівної ради із характеристикою земельної ділянки відповідно до 

містобудівної документації, охарактеризув як на теперішній час 

використовується дана територія, представив проект детального плану 

території та ознайомив із пропозиціями передбаченими детальним планом 

території, а саме: 

-  визначення функціонального використання території проектування – для 

будівництва каналізаційної насосної станції (КНС). На території 

проектування передбачається розміщення модульної каналізаційної насосної 

станції (КНС) колодязного типу, продуктивністю 314 м
3
/добу, для 

перекачування стоків території ринку та прилеглих вулиць; 

- під’їзд до ділянки проектування детальним планом пропонується 

здійснювати від вул. Олеся Гончара по Заїзду-виїзду №2 та існуючого 

під’їзду; 

- в кінці існуючого проїзду запроектовано під’їзд до території КНС з 

розворотним майданчиком, по якому передбачається інженерно-транспортне 

сполучення території, що проектується, з іншими частинами населеного 

пункту.  

 

В обговорені питання взяли участь:  
 

Грещук В.С., Ревега І.П., Юрчишин В.М., Юзик А.М. 

 

Обговорено проектне рішення детального плану території. 

 

Результати голосування: за – 9, проти – 0, утримались – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Проект детального плану території для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) по вул. Олеся 

Гончара в м. Чорткові Тернопільської області (розміщення КНС) схвалити 

та рекомендувати до затвердження на черговому засіданні сесії  

Чортківської міської ради. 



2. СЛУХАЛИ:  

 

Детальний план території  для індивідуального житлового будівництва в 

районі вулиць Богдана-Ігоря Антонича та Петра Чубинського в місті Чорткові 

Тернопільської області. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Грещук В.С. - начальник відділу містобудування та архітектури 

Чортківської міської ради. Ознайомив присутніх членів міської архітектурно-

містобудівної ради із характеристикою земельної ділянки відповідно до 

містобудівної документації, охарактеризув як на теперішній час 

використовується дана територія, представив проект детального плану 

території та ознайомив із пропозиціями передбаченими детальним планом 

території, а саме: 

- пропонується визначити функціональне використання території 

проектування – для будівництва садибної житлової забудови; 

-  на території проектування передбачено влаштування 61 будинку садибної 

житлової забудови орієнтовною загальною площею 4880 м
2
; 

- перспективна чисельність населення в межах детального плану території 

відповідно до розрахунків становитиме 183 особи. 

 

   

В обговорені питання взяли участь:  
 

Грещук В.С., Ревега І.П., Юрчишин В.М., Савка Н.В. 

 

Обговорено проектне рішення детального плану території. 

 

Результати голосування: за – 9, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Проект детального плану території  для індивідуального житлового 

будівництва в районі вулиць Богдана-Ігоря Антонича та Петра 

Чубинського в місті Чорткові Тернопільської області схвалити та 

рекомендувати до затвердження на черговому засіданні сесії  Чортківської 

міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СЛУХАЛИ:  

 

 Внесення змін до детального плану території для будівництва готельного 

комплексу по вулиці Копичинецька в місті Чорткові Тернопільської області. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Грещук В.С. - начальник відділу містобудування та архітектури 

Чортківської міської ради. Ознайомив присутніх членів міської архітектурно-

містобудівної ради із характеристикою земельної ділянки відповідно до 

містобудівної документації, охарактеризув як на теперішній час 

використовується дана територія, представив проект детального плану 

території та ознайомив із пропозиціями передбаченими детальним планом 

території, а саме: 

- пропонується визначити функціональне використання території 

проектування – для будівництва садибної житлової забудови та для 

будівництва об’єктів комерційного призначення; 

- пропонується внести зміни до раніше розробленого детального плану 

території для будівництва готельного комплексу та поділити існуючу 

земельну ділянку загального користування площею 0,4078 га на 3 земельні 

ділянки, а саме: ділянка №1 площею 0,1000 га - під садибну житлову 

забудову; ділянка №2 площею 0,1000 га - під садибну житлову забудову; 

ділянка №3 площею 0,2078 га - під будівництво об’єктів комерційного 

призначення; 

- на території садибної житлової забудови, що проектується, передбачається 

будівництво двох індивідуальних садибних житлових будинків (один 

будинок на ділянці) ІІ-ІІІ ступеня вогнестійкості, висотою 1-3 поверхи. При 

цьому, зважаючи на протипожежні обмеження, та з урахуванням 

проектованої нової забудови пропонується витримати відстань від 

житлового будинку до меж ділянки не менше 3 м, а між проектованими 

будинками – не менше 8 м. Відстань між будинками та червоною лінією 

вулиці, детальним планом території приймається не менше 6 м відповідно до 

нанесеної червогної лінії регулювання забудови. 

 

В обговорені питання взяли участь:  
 

Грещук В.С., Яковець К.С., Савка Н.В. 

 

Обговорено проектне рішення детального плану території. 

 

Результати голосування: за – 9, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

 

 






