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на № __________вщ___________

гр. Лукшина Олена

Виконавчий ком1тет Петропавл1всько-Борщапвсько!' стьсько'! ради у 
вщповщь на Ваш лист за Вх. №65 вщ 18.06.2018 року повщомляе наступне :

У 2016 рощ, з моменту створення офщшного сайту Петропавл1всько- 
Борщапвсько! стьсько! ради, виконавчим комВетом Г1етропавл1всько- 
Борщапвсько! стьсько! ради було здшснено звернення до ДП
«УКРНДПЩИВ1ЛББУД» з проханням надати в електронному вигляд1 
мютобуд1вну документацпо, а саме : Генеральш плани cm Чайки та 
Петропавл1вська Борщ апвка для оприлюднення !х на оф!ц1йному сайЛ 
Петропавл1всько-Борщапвсько1 Лльсько!' ради. Надан1 проектним пютитутом в 
електронному вигляд! матер1али Генеральних план1в с1л були розм1щен1 на 
офщшному сайт1 с1льсько1 ради.

Висвплеш  матер1али Генплану села Чайки, надаш проектним 1нститутом, 
були поеднаьп з детальними планами окремих територ1й, розробленими на той час 
за ш1щативою забудовниюв на свою окремо взяту територпо.

У зв’язку з розробкою детального плану забудовником житлового масиву 
багатоквартирно!' забудови територЙ площею 37, 4081 га м1ж вул. Лобановського 
та в райош вул. Печерсько'! в сел1 Чайки, який затверджено рш енням  № 23 7-оТ 
cecii V ll-ro скликання И-ге пленарне засщання Петропавл1всько-Борщапвсько1 
стьськоТ ради «Про затвердження детального плану TepHTopii багатоквартирно!' 
житловоУ забудови з об’ектами громадського, сощально-культурного та осв1тнього 
призначення в с. Чайки» вщ 27.05.2016 року, стьською  радою повторно було 
заявлено звернення до ДП «УКРНДПЩИВ1ЛББУД» - розробника Генерального 
плану села Чайки з метою вжиття Bcix необхщних техшчних та орган1зац1йно- 
правових заход1в задля приведения шформащУ на сайт1 Петропавл1всько- 
БорщаПвсько!' стьсько!' ради у вщповщшсть та розм1щення на ньому (поточно!') 
редакцп Генерального плану села Чайки у вщповщносп з р1шенням 
Петропавл1всько-БорщапвськоТ стьсько!' ради № 109 вщ 16.06.2011 року.

Пов1домляемо, що проектним шститутом оперативно зреаговано на дане 
звернення стьсько'! ради. Станом на сьогодш на офщшному сайД

http://www.pbrada.gov.ua
mailto:xxxxxx@xxx.xxx


Петропавл!всько-БорщапвськоТ сшьськоТ ради оприлюднено поточний 
Генеральний план села Чайки.

Зазначаемо, що вщповщно до ч.2. ст.17 даного Закону для населених 
пунктов з чисельшстю населения до 50 тисяч oci6 генеральш плани можуть 
поеднуватися з детальними планами Bciei територп таких населених пункт!в.

Дпочий Генеральний план села був поеднаний з детальним планом i 
окремою документащею не видавався.

Заступник сшьського голови Андр1евський О.Г.
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