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ШЕПЕТІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
                 ХХІ сесії міської ради  VIII скликання 

 
 

    від  ____  лютого  2022  року   №  _____ 
 
Про розроблення  
детального плану території 
 

           На підставі ст. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  
статтей 8, 10, 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 
статті 13 Закону України “Про основи містобудування”, наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 року № 290 “Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.12.2011 року за №1468/20, міська рада  
ВИРІШИЛА: 

  1. Розробити виконавчому комітету Шепетівської міської ради 
містобудівну документацію: Детальний план території будівництва 
агропромислового парку в м. Шепетівка на території Шепетівської 
територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області 
(орієнтовна площа земельної ділянки 14,0365 га).  

         

            2. Управлінню організаційного, інформаційного забезпечення та 
документообігу апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, у 
двотижневий термін, забезпечити оприлюднення рішення ХХІ сесії Шепетівської 
міської ради  VIII скликання «Про розроблення детального плану території» шляхом 
опублікування у засобах масової інформації територіальної громади та 
розміщення на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради. 

  3. Відділу містобудування та архітектури управління містобудування, 
архітектури та регулювання земельних відносин: 

3.1.Забезпечити організацію розроблення містобудівної документації: 
Детального плану території будівництва агропромислового парку в м. 
Шепетівка на території Шепетівської територіальної громади Шепетівського 
району Хмельницької області (орієнтовна площа земельної ділянки 14,0365 га). 
 

 
 



 
 
3.2. Завершений проект містобудівної документації: Детального плану території 
будівництва агропромислового парку в м. Шепетівка на території Шепетівської 
територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області 
(орієнтовна площа земельної ділянки 14,0365 га) надати на затвердження 
Шепетівської міської ради. 
 

4. Рекомендувати розробнику проекту містобудівної документації: 
Детального плану території будівництва агропромислового парку в м. 
Шепетівка на території Шепетівської територіальної громади Шепетівського 
району Хмельницької області (орієнтовна площа земельної ділянки 14,0365 га) 
забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів  у даному проекті в порядку, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 № 555 "Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні". 

            5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Янушевського та 
постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, 
охорони навколишнього середовища (голова комісії О.Піголь) 

 

 

 
Міський голова                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Підготував: 
 
Начальник  відділу  
містобудування та архітектури 
управління містобудування, архітектури   
та регулювання земельних відносин                                         Руслан ДОРОЩУК       
 
    
Погоджено: 
 
Заступник міського голови                                                                 Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 
  
Начальник відділу  
правового та кадрового забезпечення                                                 Руслан РАТУШНИЙ   
 
 
Секретар міської ради                                                                          Роман ВОЗНЮК 
 
Голова постійної комісії з питань  
земельних відносин, архітектури та  
будівництва, охорони навколишнього середовища                           Олександр ПІГОЛЬ    
 
 
 
 
 
 
 


