
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про затвердження детального 

плану території 

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 

2011 р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахувань 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

20 грудня 2011 року за № 1468/20206, керуючись розпорядженням голови 

Чортківської районної державної адміністрації від 15 квітня 2021 року   

№90/01-1 «Про розробку детального плану території», враховуючи протокол 

громадських слухань членів територіальної громади с. Росохач, Чортківської 

об’єднаної територіальної громади щодо містобудівної документації від                   

23 квітня 2021 року: 

 

1. Затвердити детальний план території  щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки орієнтовною площею 3,70 га для реконструкції ангару для 

промислової сушки тютюну під цех по виготовленню суміші для будівництва 

доріг, розташованої за адресою: вул. Польова, буд. 21, село Росохач, 

Чортківського району, Тернопільської області, на території Чортківської 

об’єднаної територіальної громади (колишньої Росохацької сільської ради). 

2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації врахувати матеріали затвердженого 
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детального плану території земельної ділянки при розробленні схеми 

планування території району.    

3. Передати один примірник затвердженого детального плану території 

земельної ділянки на зберігання у відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства райдержадміністрації. 

4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, з метою забезпечення загальної доступності, розмістити 

матеріали детального плану території земельної  ділянки на офіційному веб-

сайті райдержадміністрації протягом 10 днів з дня його затвердження. 

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступнику голови 

районної державної адміністрації Галині МОЛЧАНОВІЙ.  

 

 

 

Голова адміністрації                                                Володимир ШИПІТКО 
 

 

Галина Молчанова 

Володимир Лилик 

Ігор Ревега 

Володимир Коцюк 

Олеся Лобур 

Тетяна Осиф 

 


