
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 20.09. 2019р. М 34/4
м.Володимир -Волинський

Про запит депутата СвідерськогоО.М.
до начальника управління архітектури і

будівництва Киби Т.Я.

Відповідно статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад", керуючись п.13 ч.1 ст.26 Закону України ,,Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:
]

. Підтримати запит депутата Свідерського О.М. (додається)
2. Відділу організаційііо-аналітичної роботи виконавчого комітету

Володимир-Волинської міської ради (Самчук С.Г.) направити запит начальнику
управління архітектури і будівництва виконавчого комітету Володимир-
Волинської міської ради Кибі Т.Я.

3. Про результати розгляду запиту поінформувати депутата міської ради
та відділ організаційно-аналітичної роботи виконавчого комітету Володимир-
Волинської міської ради у двадцятиденний термін згідно з вимогами статті 22
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Міський голова П.Д.Саґанюк
Самчук 35746



Начальнику управління
містобудування та архітектури

Кибі Т.Я.
Щодо невиконання
рішення ради

Депутатський запит

п. 4 рішення від 18.08.2017р. М919/23 «Про Містобудівну
документацію» надано дозвіл на розроблення комплексної схеми
розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності в межах Міста Володимира-Волинського (далі-Схема).
Проте, станом на 20.09.2019 року відповідна Схема так і не розроблена
в результаті чого розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності продовжує залишатися не впорядкованим.

Оскільки контроль за виконанням зазначеного рішення покладений
на постійну комісію міської ради з питань Містобудування, житлово-
комунального господарства, інфраструктури, комунальної власності,
енергозбереження та земельних відносин, вважаю необхідним
начальнику управління містобудування та архітектури Кибі Т.Я.
інформувати про стан виконання рішення на наступному черговому
засіданні комісії.

Депутат міської ради Свідерський О.М.



УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоми СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
ад?, ак как,и?м нада;
м. Володимир - Волинський

Про містобудівну
документацію

Керуючись пд.], п.4.4 наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.20і1
року На 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації», ст. 25? п.34 частини і статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

В ”И Р І Ш И Л А :
1, Розробити детальний план території в районі вулиці Смотрицького

у місті Володимирі-Волинському для наступної передачі земельних ділянок
для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських
споруд воїнам - учасникам АТО.

2. Розробити детальний план території в районі вулиці Юліана
Опільського у місті Володимирі-Волинському для наступної передачі
земельних ділянок для будівництва і обслуговувати житлового будинку та
господарських споруд воїнам * учасникам АТС).

3. Розробити детальний план території для протидії процесам
підтоплення та затоплення території в межах міста Володимирам
Волинського:

- район вулиці Степана Бандери;
и район вулиці Стравінського,

З врахуванням містобудівної ситуації 3 комплексом заходів з благоустрою
території вони рекреації.

4. Розробити комплексну схему розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціальт-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності в межах Міста Володимира-
Волинського:

- центральна частина міста (в історичному ареалі міста);
- вулиця: Ковельська;
- вулиця Луцька (від центральної частини міста до будинку Ма 105 по

вул. Луцькій);
* парк «Слов”янський».



41. Розроблену комплексну схему розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької Діяльності затвердити на сесії міської ради.

5. Надати дозвіл на розроблення проекту детального плануваннятериторії фрагменту вулиці Луцька, 81 у місті Володимирі-ВолинськомуВолинської області для зміни Цільового призначення земельної ділянки,
кадастровий номер: 0710200000:01:ОО420044, 3 для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спорудпідприемств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на
будівт-тинтво та обслуговування будівель громадської та житлової забудови,
та земельної ділянки, кадастровий номер: О71,О2ООООО:О]:005:5617, 3 для
обслуговування виробничих приміщень на будівництво та обслуговування
будівель громадської та житлової забудови на будівництво та обслуговування
будівель громадської та житлової забудови.

51. Фінансування здійснювані за рахунок ПАТ «Володимира
Волинський консервний завод»,

52. Розроблений проект детального шанування території затвердити
на сесії міської ради.

6. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування
території земельної ділянки по вулиці Устилузька, 128, кадастровий номер:0710200000:Оі:00і :6734, площею 184,4 кв.м. та по вулиці Устнлузька, 128А,
кадастровий номер: 07102ООООО:01:001:6733, площею 910,0 кв.м. міста
Володимвіра-«Волинського Волинської області для будівництва та
обслуговування будівель громадської забудови та виробничо-складських
будівель.

6, І
. Фінансування здійснювати за рахунок Ярощук В.В.

7. і-іадати дозвіл на розроблення проекту детального планування
території в районі вулі-іні Тараса Шевченка міста Володимира-Водинського
Волинської області для влаштування під'їзду до Володимир-Волинської
житловомексплуатаційної контори Ма ], вул. Тараса Шевченка, 11, та
земельної ділянки, кадастровий номер: 0710260000:01:004:7060, для
будівництва і обслуговування складського приміщення по вул. Тараса
Шевченка, і “ІА.

7. і. Розроблений проект детального планування території затвердити
на сесії міської ради.

72. Фінансування здійснювати за рахунок Собчака Ю.П.

8. Надати дозвіл на розроблення проекту детального плануванняземельної ділянкн по вулиці Гайдамацька, 28, кадастровий номер:
0710200000:01;004;0592 у місті Володимирі-Волинському Волинської області
для зміни цільового прил-танення земельної ділянки з будівництва і
обслуговуваі-іня житлового будинку на будівлі-што та обслуговування
будівель громадської забудови.

8. і. Фінансування здійсшовати за рахунок Книша В.В.



9. ІтІадати дозвіл на розроблення проекту детального планування
земельної ділянки по вулиці Ковельська, 24 кв.2 у Місті Володимирі-
Волинському Волинської області, кадастровий номер земельної ділянки:
07102ООООО:ОІ;ООЗ:З9ЗО, для зміни цільового призначення 3 будівництва і

обслуговування житлового будинку на будівництво та обслуговування
будівель громадської забудови.

9.і . Фінансування Здійснювати за рахунок Петрик Л.О.

10. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування
земельної ділянки по вулиці Завокзальна, 13 Міста Володимира-Волинського
Волинської області, кадастровий номер: 0710200000101 :00322391, Для зміни
цільового нризначення земельної ділянки 3 для реконструкції складу
шкірсировини у виробниче приміщення транспорту на будівництво та
обслуговування будівель громадської забудови.

101 . Фінансування здійснювати за рахунок Демченко О.М.

і]. ініадати дозвіл на розроблення проекту детального планування
земельних ділянок для зміни цільового призначення по вулиці Привокзальна,
7, кадастровий номер: 0710200000:Оі:004:5811, та по вулиці Привокзальна,
9, кадастровий номер: 0710200000:01:ОО4: 5797, міста Володимира-
Волинського Волинської області, з будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських споруд на для будівництва. та. обслуговування
зони прилорожнього сервісу.

] 1 .і . Фінансувані-ія здійснювати за рахунок Корнійчука В.В.

12. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування
земельної ділянкі-і по вуль-Щі Устилузька, 39 міста Володимира-Волинського
Волинської області, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку.

121. Фінансування здійснювати за рахунок ОСББ «Веселка».

іЗ. ііадати дозвіл на розроблення проекту детального планування
території земельної ділянки по вулиці Львівська, “*1, кадастровий, номер:
07і0200000:0.і:004:4110, площею О,]266 га Міста ВолодимираиВолинського
Волинської області для будівт-іицтвата обслуговування будівель торгівлі.

13. !. Фінансування здійснювати за рахунок Зінкевич І.Ю.

И. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування
території земельних ділянок по вулиці Ковельська, 187, кадастровий номер:
О7І,О2ООООО:ОІ:ООЗ:4О44, площею О,0744 га та кадастровий номер:
0710200000:0і:00324126, площею О,ОЗЗІ га Міста Володимира-Волинського
Волинської області для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

14. і
. Фінансування здійснювати за рахунок Кавюк Н.В.



15. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування
земельної Ділянки по вулиці Ковельська, 36/6 у місті Володимирі-
Волинському Волинської області, кадастровий номер земельної ділянки:
О710200000:01;004:0058, для зміни цільового призначення з будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) на будівництво та обслуговування будівель
громадської забудови.

15.1. Фінансування здійснювати за рахунок Бакун Т.О.

16. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування
частини земельної ділянки, кадастровий номер: 0710200000:01:005:5483 по
вулиці Луцька, 62 у місті Володимирі-Волинському Волинської області для
зміни цільового призначення з обслуговування приміщень на будівництво та
обслуговування будівель громадської забудови..

16.1. Фінансування здійснювати за рахунок ТзОВ «Володимир-
Волинський хлібозавод».

17. Надати дозвіл на розроблення проекту детального планування
земельної ділянки по вулиці Привокзальна, 22 міста Володимира-
Волинського Волинської області для розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування
індивідуальних гаражів.

17.1. Фінансування здійснювати за рахунок Оліх В.В.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань містобудування, житлово-комунального
господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та
земельних відносин.

Міський голова П.Д. Саганюк
Киба 3-49-54


