
Додаток до рішення міської ради                        

від 03.06.2021 № 347-9/2021 "Про надання 

дозволів на розробку   детальних планів 

територій на території Надвірнянської 

міської територіальної громади" 

 

ПЕРЕЛІК 
проектів детальних планів території (проектів внесення змін до детальних планів території) 

Надвірнянської територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Джерело 

фінансування 
Адреса 

Місце 

розташування 
території 

Мета розроблення (внесення змін) містобудівної 

документації 

Найменування  

містобудівної 
документації 

1 2 3 4 5 6 

1 Борковська Ганна 

Володимирівна 

_______________ _______________ 

- обґрунтування потреби формування 

нової земельної ділянки, визначення її 

цільового та функціонального 

призначення; 

- визначення містобудівних умов і 

обмежень 

для будівництва та 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

2 Зьола Ігор 

Мирославович 

_______________ _______________ 

- обґрунтування потреби формування 

нової земельної ділянки, визначення її 

цільового та функціонального 

призначення; 

 - визначення містобудівних умов і 

обмежень 

для будівництва та 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

3 Качанюк Вікторія 

Любомирівна 

_______________ _______________ 

- визначення параметрів забудови окремої 

земельної ділянки та її цільового 

призначення; 

- визначення містобудівних умов і 

обмежень 

для будівництва та 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

4 Медвідь Ігор 

Миколайович 

_______________ _______________ 

- визначення параметрів забудови окремої 

земельної ділянки та її цільового 

призначення; 

- визначення містобудівних умов і 

обмежень 

для будівництва та 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

5 Крук Василь 

Богданович 

_______________ _______________ 

- визначення параметрів забудови окремої 

земельної ділянки та її цільового 

призначення 

- визначення містобудівних умов і 

обмежень 

для будівництва та 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

6 Максимчук 

Степан 

Миколайович 
_______________ _______________ 

- визначення параметрів забудови окремої 

земельної ділянки та її цільового 

призначення; 

- визначення містобудівних умов і 

обмежень 

для будівництва та 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

7 Гунда Діана 

Марія 

_______________ _______________ 

- обґрунтування потреби формування 

нової земельної ділянки, визначення її 

цільового та функціонального 

призначення; 

 - визначення містобудівних умов і 

обмежень 

для будівництва 

індивідуального 

гаражу 

8 Рибало Михайло 

Васильович 

_______________ _______________ 

- обґрунтування потреби формування 

нової земельної ділянки, визначення її 

цільового та функціонального 

призначення; 

 - визначення містобудівних умов і 

обмежень 

для будівництва 

індивідуального 

гаражу 



№ 

п/п 

Джерело 
фінансування 

Адреса 

Місце 

розташування 

території 

Мета розроблення (внесення змін) містобудівної 
документації 

Найменування  

містобудівної 

документації 

1 2 3 4 5 6 

9 ФОП Страхов 

Іван Михайлович 

_______________ _______________ 

- уточнення планувальної структури і 

функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів 

забудови та ландшафтної організації 

частини території населеного пункту;   

- визначення всіх планувальних обмежень 

використання території згідно з ДБН та 

санітарно-гігієнічними нормами; 

-  визначення містобудівних умов та 

обмежень у разі відсутності плану 

зонування 

Для будівництва і 

обслуговування 

виробничо-

торгового центру з 

виготовлення і 

реалізації метало 

пластикових 

віконних та 

дверних виробів і 

будівельних 

матеріалів 

10 ПП «АСОЦІАЦІЯ 

ПЕРЕВІЗНИКІВ 

«АВТОАЛЬЯНС»  

м.Надвірна, 

вул.О.Степанівни, 

9А/6 

м.Надвірна, 

вул.Грушевського 

- визначення параметрів забудови окремої 

земельної ділянки; 

- визначення всіх планувальних обмежень 

використання території згідно з ДБН та 

санітарно-гігієнічними нормами; 

-  визначення містобудівних умов та 

обмежень у разі відсутності плану 

зонування 

 

Для реконструкції 

профілакторію 

№1, цехів під 

гаражі 

11 Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

інфраструктури 

Надвірнянської 

міської ради  

м.Надвірна, 

вул.Мазепи,29 

Надвірнянська 

міська рада, с.Лісна 

Тарновиця, 

вул.Кобилянської 

- уточнення планувальної структури і 

функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів 

забудови та ландшафтної організації 

частини території населеного пункту;   

- визначення всіх планувальних обмежень 

використання території згідно з ДБН та 

санітарно-гігієнічними нормами; 

-  визначення містобудівних умов та 

обмежень у разі відсутності плану 

зонування  

Для будівництва та 

обслуговування 

кладовища 

 

 

         Секретар міської ради                                                      Пекарський Т.М.   


