
ПРОТОКОЛ №1 

засідання погоджувальної комісії для розгляду пропозицій, звернень, 

зауважень  громадськості та прийняття рішень до них щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації 

«Генеральний план м. Чортків Тернопільської області» 

від 01 вересня 2020 року 

м. Чортків 

 

Присутні:   

ВОЦІХОВСЬКИЙ  

Василь Юліанович 

- перший заступник Чортківського міського 

голови, голова погоджувальної комісії; 

ГЛУЩУК  

Уляна Ігорівна 

- начальник відділу містобудування та 

архітектури міської ради, заступник голови 

погоджувальної комісії; 

ГРЕЩУК 

Василь Степанович 

- головний спеціаліст служби містобудівного 

кадастру відділу містобудування та 

архітектури міської ради, секретар 

погоджувальної комісії. 

 

Члени погоджувальної комісії: 

БУЧНЯК 

Наталія Іванівна 

- в.о. начальника відділу земельних ресурсів 

та охорони навколишнього середовища 

міської ради; 

ДУБИНА 

Григорій Іванович  

- депутат міської ради; 

 

ГОРДІЄНКО 

Віктор Михайлович 

- начальник комунального підприємства 

“Чортківське виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного 

господарства”; 

ДЕРКАЧ 

Вікторія Юріївна 

- провідний спеціаліст юридичного відділу 

міської ради;  

ЗАКАЛОВ 

Володимир Васильович 

- начальник Чортківського районного відділу 

управління ДСНС України в Тернопільській 

області; 

КРЕСІНСЬКИЙ 

Віталій Орестович                       

- директор ПП “ГЕО-ЮНІКС”,  

депутат міської ради; 

МАНЬОВСЬКИЙ 

Андрій Зеновійович 

- депутат міської ради; 

 

МИХАЙЛЮК 

Микола Євгенович 

- в.о. завідувача Чортківського 

міськміжрайонного відділу ДУ “ТОЛЦ МОЗ 

України”; 

СТЕПАНЕНКО 

Олександр Михайлович 

- голова громадської організації “Екологічно-

гуманітарне об’єднання Зелений Світ”; 

ТИМОФІЙ 

Роман Мирославович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради; 

   



ХАРЧЕНКО 

Володимир Михайлович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури Тернопільської обласної 

державної адміністрації; 

ЦАРИК 

Віталій Ярославович 

- начальник комунального підприємства 

“Чортківський комбінат комунальних 

підприємств”, 

депутат міської ради;  

ЧЕРНИШ 

Світлана Степанівна 

- депутат міської ради; 

 

ЮЗИК 

Антін Михайлович 

- начальник Чортківського районного 

комунального підприємства “Архітектурне 

бюро”; 

ЮРЧИШИН 

Володимир Михайлович 

- в.о. начальника управління комунального 

господарства міської ради. 

 

Відсутні: 

  

БЕЗПАЛЬКО 

Роман Петрович 

- депутат міської ради; 

 

ВЕЛИКОБОРЕЦЬ 

Наталія Ігорівна 

- депутат міської ради; 

 

ДЗИНДРА 

Ярослав Петрович 

- секретар міської ради; 

 

 

ДУДЯК  

Богдан Михайлович 

 

 

- 

 

 

архітектор, голова  Чортківської районної 

громадської організації Всеукраїнського 

товариства «Лемківщина»; 

МІЩІЙ 

Сергій Володимирович 

- депутат міської ради; 

 

СВИСТУН 

Оксана Адамівна 

- начальник відділу туризму, управління 

культури, релігії та туризму міської ради; 

СЄДОВА  

Наталія Богданівна 

- депутат міської ради; 

 

СКАЛІЙ  

Олена Олександрівна 

- діловод управління комунального 

господарства міської ради, 

депутат міської ради; 

ХОТЮК 

Олександр Борисович 

- депутат міської ради, голова громадської 

організації “Центр Ініціатива”; 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Розгляд пропозицій, звернень та зауважень громадськості та прийняття 

рішень до них щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 

містобудівної документації «Генеральний план м. Чортків Тернопільської 

області». 

1. Внесення змін до проєкту генплану, а саме: чітко визначити частину 

земельної ділянки (не менше 1 800 кв. м) за адресою:                                   

вул. Монастирська, 2 Б, як сквер. 

2. Доопрацювання питання відведення дощової каналізації по території міста, 

та проектування схеми дощової води по вулицях: Монастирська, Дмитра 

Пігута, мікрорайону Калічівка, зокрема вулиць: Садова, Миколи Лисенка, 

Івана Виговського, Соломії Крушельницької, Польова, Гранична бічна, 

Ольги Кобилянської, Юрія Гагаріна та інші. 
 

 

Глущук У.І. - начальник відділу містобудування та архітектури 

Чортківської міської ради: 

 

Відкрила засідання та представила склад погоджувальної комісії для 

розгляду пропозицій, звернень, зауважень  громадськості та прийняття рішень 

до них щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 

містобудівної документації «Генеральний план м. Чортків Тернопільської 

області» (далі – Погоджувальна комісія), та ознайомила присутніх з порядком 

денним.  

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Внесення змін до проєкту генплану, а саме: чітко визначити частину земельної 

ділянки (не менше 1 800 кв. м) за адресою: вул. Монастирська, 2 Б, як сквер. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Глущук У.І. - ознайомила присутніх членів погоджувальної комісії із 

першим питанням, охарактеризувала ділянку згідно проєктним Генерального 

плану, розповіла про те, що на частину земельної ділянки накладено сервітут, 

який не зареєстрований в реєстрі, площею 1800 м.кв, і в договорі прописано як 

зелену зону, без права забудови. 

Степаненко О.М. - наголосив, що в 2011 році проектно-конструкторським 

бюро Національного лісотехнічного університету України розроблено проєкт 

«Схеми комплексної зеленої зони м. Чорткова». Пояснив, що дана схема чітко 

вказує межі скверів, парків, межі зелених зон загального користування, зелених 

зон спеціального користування, охоронні зони та інше. Оскільки житлова зона 

ущільнюється, і зелених зон стає менше, створення скверу є доцільним, та 

актуальним. 

 

Результати голосування: за – 18, проти – 0, утримались – 0. 



ВИРІШИЛИ: 

 

Пропозицію депутата Чортківської міської ради Ціхоцького В.Д.        

від 13 серпня 2020 року вих. №2 підтримати, та направити розробникам 

містобудівної документації «Генеральний план м. Чортків Тернопільської 

області» - ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Доопрацювання питання відведення дощової води по території міста, та 

передбачити проектування схеми відведення дощової води по вулицях: 

Монастирська, Дмитра Пігута, мікрорайону Калічівка, зокрема вулиць: Садова, 

Миколи Лисенка, Івана Виговського, Соломії Крушельницької, Польова, 

Гранична бічна, Ольги Кобилянської, Юрія Гагаріна та інші. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Глущук У.І. -  винесла на розгляд погоджувальної комісії питання щодо 

доопрацювання питання відведення дощової води по території міста, та 

проектування схеми відведення дощової води по вулицях: Монастирська, 

Дмитра Пігута, мікрорайону Калічівка, зокрема вулиць: Садова, Миколи 

Лисенка, Івана Виговського, Соломії Крушельницької, Польова, Гранична 

бічна, Ольги Кобилянської, Юрія Гагаріна та інші. 

Степаненко О.М. - поставив запитання, чи проектом передбачено 

будівництво дощоприймальних колодязів. 

Гордієнко В.М. - поставив запитання, яким чином планується вловлювати 

стічні води. 

Глущук У.І. - пояснила, що відповідно до пояснювальної записки схемою 

дощової каналізації на розрахунковий етап передбачено: 

- будівництво 32 км нових головних та магістральних колекторів до яких 

підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів; 

- будівництво дощоприймальних колодязів із спеціальними решітками та 

змінними сміттєутримувачами; 

- будівництво 11 очисних споруд дощової каналізації (у тому числі 

локального типу). 

Степаненко О.М. - зазначив, що проблема стосується не лише ділянок 

вказаних у зверненні, а й більшості території міста Чортків. Тому доцільно 

направити розробникам містобудівної документації пропозицію опрацювати не 

лише вказані у зверненні депутата Ціхоцького В.Д. території, а й інші 

проблемні ділянки, для проведення фахового аналізу вирішення даної 

проблеми. 

 

Результати голосування: за – 18, проти – 0, утримались – 0. 

 




