
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 30.09.2022 № 1229            25 сесія 8 скликання  

             м. Вінниця 
 
 
Про розроблення містобудівної 
документації – детальних планів  
територій 
 
 

Керуючись ст. 8, 17, 18, 19, 21  Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст. 17 Закону України «Про основи містобудування», 
Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» та ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою КМУ від 25 травня 2011 р. №555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної  документації на 
місцевому рівні», постановою КМУ від 01.09.2021р. №926 «Про затвердження 
Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 
документації», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України «Про затвердження порядку 
розроблення містобудівної документації» від 16.11.2011р. №290, відповідно до 
проектних рішень затвердженого рішенням міської ради від №1140 від 01.02.2013р  
«Проекту внесення зміни до генерального плану м. Вінниці з актуалізацією за 
результатами його моніторингу», Плану зонування міста Вінниці затвердженого 
рішенням Вінницької міської ради від 04.07.2008р. №2012, зі змінами, 
затвердженими рішенням міської ради від 28.05.2021 р. № 451, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на розроблення містобудівної документації: 
1.1. «Детального плану території кварталу, сформованого автошляхом 

регіонального значення Р33 та межами земельних ділянок: 0520681000:01:001:0409, 
0520681200:01:007:0014, 0520681200:01:007:0033, 0520681200:01:007:0055, 
0520681200:01:007:0040 в м. Вінниці»; 

1.2. «Детального плану території, обмеженої вулицями Замостянська, 
Острозького, Володимира Винниченка, Івана Бевза, проспектом Коцюбинського в 
м. Вінниці». 

2. Департамент архітектури та містобудування міської ради визначити 
замовником зазначеної в п. 1 містобудівної документації. 



3. Департаменту правової політики та якості, Департаменту інформаційних 
технологій, Департаменту у справах ЗМІ спільно з Департаментом архітектури та 
містобудування забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, відповідно 
до механізму передбаченого  Постановою КМУ від 25 травня 2011 р. №555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні». 

4. Доручити Департаменту у справах ЗМІ та зв’язку оприлюднити дане 
рішення в засобах масової інформації протягом двох тижнів з дня його прийняття.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи (А. Іващук). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


