
 

УКРАЇНА                                      
Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

        (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 вересня 2021 року                                           смт.Рожнятів 

№ 356 - 13/2021 

 

Про  надання  дозволу  на  розробку 

проекту детального планування  

території земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву  гр.Максимовича Сергія Борисовича щодо надання 

дозволу на розробку проекту детального планування території земельної 

ділянки, керуючись  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", ст.12  Земельного Кодексу України, у відповідності до ст.8, 10, 19, 

21 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку розроблення 

містобудівної документації, затвердженого  наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 №290,  сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Розробити проект детального плану території земельної ділянки 

Максимовича Сергія Борисовича площею 0,0486 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07) по вул.Вітовського, 15 в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 2624855100:01:001:0545. 

           2.Визнати замовником розроблення детального плану території 

Рожнятівську селищну раду з залученням фінансування гр.Максимовича 

Сергія Борисовича, зацікавленої особи у розробленні містобудівної 

документації. 

           3. Після виготовлення детального плану території надати його на 

громадські слухання, з метою врахування зауважень та внесення пропозицій 

громадськості та на затвердження сесією селищної ради. 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та 

охорони навколишнього середовища. 

 

Селищний голова                                                       Василь РИБЧАК 

 

 



 

УКРАЇНА                                      
Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

        (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

В И П И С К А  І З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 вересня 2021 року                                           смт.Рожнятів 

№ 356 - 13/2021 

 

Про  надання  дозволу  на  розробку 

проекту детального планування  

території земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву  гр.Максимовича Сергія Борисовича щодо надання 

дозволу на розробку проекту детального планування території земельної 

ділянки, керуючись  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", ст.12  Земельного Кодексу України, у відповідності до ст.8, 10, 19, 

21 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку розроблення 

містобудівної документації, затвердженого  наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 №290,  сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

          1. Розробити проект детального плану території земельної ділянки 

Максимовича Сергія Борисовича площею 0,0486 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07) по вул.Вітовського, 15 в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 2624855100:01:001:0545. 

           2.Визнати замовником розроблення детального плану території 

Рожнятівську селищну раду з залученням фінансування гр.Максимовича 

Сергія Борисовича, зацікавленої особи у розробленні містобудівної 

документації. 

           3. Після виготовлення детального плану території надати його на 

громадські слухання, з метою врахування зауважень та внесення пропозицій 

громадськості та на затвердження сесією селищної ради. 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та 

охорони навколишнього середовища. 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                       Василь РИБЧАК 
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