
УКРАЇНА 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про розроблення детального плану
території частини міста Переяслав розташованої
в межах вул. Спортивна, вул. Шкільна та річки Альта

Враховуючи необхідність врегулювання режиму використання існуючих 
територій, та з метою визначення планувальної організації, функціонального 
призначення, просторової композиції і параметрів існую чої забудови кварталу, 
та його реконструкції з врахуванням вимог історико-архітектурного опорного 
плану міста, уточню ю чи наявні матеріали містобудівної документації 
«Генеральний план. План зонування (зонінг) території міста. Переяслав- 
Хмельницький» (розробник - державне підприємство «Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМ ІСТО» імені Ю.М. 
Білоконя»), керую чись п.и. 4.1, 4.3 наказом М іністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації», ст.ст. 8, 10, 16, 19, 20, 21,Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст.ст. 12, 122 Земельного кодексу України,
постанови Кабінету М іністрів України від 25.05.2011 № 555 «Порядок 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН 
Б. 1.1-14:2012 «Склад і зміст детального плану території», статтею 12 Закону 
України «Про основи містобудування», статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Переяславська міська рада:

ВИРІШ ИЛА:

1. Розробити містобудівну документацію «Детальний план території 
частини міста Переяслав розташ ованої в межах вул. Спортивна, вул. Ш кільна 
та річки Альта».

2. Управлінню містобудування, архітектури та використання земель 
виконавчого комітету П ереяславської міської ради в установленому порядку:

2.1. Надати розробнику містобудівної документації, визначеному 
відповідно до законів та нормативно-правових актів України, вихід#! ЦацІДза 
розроблення детального плану території та забезпечити укладання, договорів1 нщ 
їх розроблення відповідно до вимог Цивільного кодексу України.



2.2. Забезпечити організацію проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів та подання на розгляд архітектурно- 
містобудівній ради матеріалів розробленої містобудівної документації.

3. Затвердження детального плану території, іцо зазначений у п.1 цього 
рішення, оформити окремими рішеннями міської ради.

4. Ф інансовому управлінню Переяславської м іської ради передбачити 
кошти для розроблення детального плану території. П огодитись із можливістю 
залучення до інвестування розробки містобудівної документації зацікавлених 
осіб у порядку та із джерел фінансування, не заборонених законом.

5. В ідділу інформації та комп’ютерного забезпечення виконавчого 
комітету П ереяславської міської ради оприлюднити відповідно до чинного 
законодавства ріш ення щодо розроблення містобудівної документації, а також 
проект детального плану території після його розроблення та результати 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів.

6. Дане ріш ення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
7. В ідповідальність за виконання даного ріш ення покласти на першого 

заступника міського голови з питань виконавчих органів ради А.І.Фесенка
8. Контроль за виконанням даного ріш ення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, комунальної власності, будівництва та 
архітектури.


