
Врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної 

документації 

 

«Детальний план території по вулиці Генерала Луппова в                              

м. Бердичеві». 

 

1) Мета розробки детального плану території: Детальний план 

території  розроблено з метою уточнення в більш крупному масштабі положень 

генерального плану міста та зонінгу, встановлення червоних ліній та ліній 

регулювання забудови по вулиці Генерала Луппова для визначення можливості 

реконструкцій нерухомості, що знаходиться у приватній власності, деталізації і 

уточнення схеми планування міської території, визначення всіх планувальних 

обмежень використання території згідно з державними будівельними та 

санітарно-гігієнічними нормами. 

2) Склад та зміст містобудівної документації: техніко-економічні 

показники та графічні матеріали. 

Техніко-економічні  показники: 

Детальний план території по вулиці  Генерала Луппова в м. Бердичеві 

№ Назва Од. 

вим. 

Кільк. Примітка 

1 Площа території виконання детального плану                     га 4,3  

 

 

2 

 

Площа забудови в межах виконання ДПТ 

 

 

га 

      

       0,9 

Існуючі 

будівлі і 

споруди 

3 Площа вулиць в межах «Червоних ліній» га 0,9  

 

4. Площа покриття ( в т.ч. існуючі внутрішньо 

дворові майданчики та проїзди) 

га 0,75  

 

5 

 

Площа озеленення  

 

га 

 

1,25 

Озеленення 

дворових 

територій 

 

6. 

 

Відсоток озеленення (в межах виконання ДПТ)  

 

 

% 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графічні матеріали: 

 
3) Замовник: управління містобудування архітектури та земельних 

відносин Бердичівської  міської ради. 

Розробник: ПП «Архітектурна майстерня Бердичіва». 

Підстава для розроблення ДПТ: рішення 7 сесії 8 скликання № 192 від 

13.04.2021. 

4) Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом: 

ознайомитись з проектами містобудівної документації можна з 28.09.2021 по 

28.10.2021 за адресою: м. Бердичів, пл. Центральна, 1, каб. 80, 84, управління 

містобудування, архітектури та земельних відносин (4-ий поверх). 

5) Інформація про посадову особу замовника містобудівної 

документації, відповідальну за забезпечення організації розгляду 

пропозицій: т.в.о. начальника управління містобудування, архітектури та 

земельних відносин, головного архітектора міста – Трушевський В.І. 

Адреса, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження): 

пропозиції від громадськості приймаються в управлінні містобудування, 

архітектури та земельних відносин Бердичівської міської ради (каб. 80, 84) з 

28.09.2021 по 28.10.2021, викладені офіційним листом до управління 

містобудування, архітектури та земельних відносин Бердичівської міської ради 

особами, визначеними частиною сьомою Порядку проведення громадських 

слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555. 

6) Відомості про строк подання і  строк  завершення  розгляду  

пропозицій: з 28.09.2021 по 28.10.2021. 



61) Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань: 

громадські слухання відбудуться в актовому залі виконавчого комітету міської 

ради 28.10.2021 о 15:00 за адресою: м. Бердичів, пл. Центральна, 1. 

7) Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів: 

презентація та публічні конференція. 


