УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
21 сесія

8 скликання

28.02.2018р.

Про дозвіл на виготовлення детального плану території
земельної ділянки по вул.М.Туніка, 7а в м.Бар
Розглянувши звернення релігійної організації «Релігійна громада парафії всіх святих м.Бар
Вінницької єпархії Української православної церкви Київського патріархату» про надання земельної
ділянки кадастровий номер земельної ділянки 0520210100:01:030:0012, площею 0,3440 га під будівництво
та обслуговування будівлі релігійної організації, листи – звернення громадян міста Бар та району щодо
підтримки зазначеної заяви, керуючись Конституцією України, статтями 12,39,122,185 Земельного
кодексу України, статтями 8, 10, 16, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”,
Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. № 290, ст..50
Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні, сесія міської ради ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план території для будівництва храму Української православної церкви
Київського патріархату по вул. М.Туніка, 7а в м. Бар, Вінницької області.
2. Розробником детального плану території визначити ФОП Мальований Г.С., платником визначити
Релігійну організацію «Релігійна громада парафії всіх святих м.Бар Вінницької єпархії Української
православної церкви Київського патріархату» (надалі - Платник), замовником визначити Барську
міську раду в особі міського голови Цицюрського Артура Анатолійовича (надалі - Замовник).
3. Відділу з юридичних питань Барської міської ради підготувати угоду на розроблення детального
плану території між Замовником, Розробником та Платником .
4. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Барської міської ради
забезпечити:
4.1.Надання Розробнику вихідних даних згідно додатку Б ДБН. 1.1-14.2012 “Склад та зміст
детального плану території”;
4.2.Подання відповідних матеріалів для розміщення на веб-сайті міської ради з метою їх
оприлюднення;
4.3. Погодження проекту детального плану території в установленому чинним законодавством
порядку;
4.4.Організацію проведення громадських слухань відповідно вимог Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 р.№ 555;

4.5. Подання проекту детального плану території на затвердження сесії Барської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
архітектури,будівництва та житлово-комунального господарства ( голова комісії - Медвецький А.А.).

Міський голова
Секретар міської ради Подуфалов В.М._____________
Начальник відділу МА ЖКГ
Подельнюк О.М. _______________________________
Спеціаліст І категорії (землевпорядник)
Відділу земельних відносин Левицька Л.В. __________
Начальник відділу
з юридичних питань Чубар О.В. __________________

А.А. Цицюрський

