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проведепня громадtъккх ýJIух*IIь 3 GбговаI}енпя lIpfeKTJr дет*JIьilого rgrsцy
TepпTopii обмgкенОТ8вт$пнIяхом КнТв - одееа т* вулýцев Черняхiвського з

метою розташуваЕЕя виставкого мдйд*rrчпка з внст*вковнм та тt}ргgвrrм
павiльйонамЕ та адмiбудiвлею у с.П*дiбна пiанькiвського району, Черкаськоr

облаgтi

с, Подiбна < 07 > сsрш{я 202В року

Громадськi обговорння (слухання) розпочаJIись о 14Щ год, в будiвлi Подiбнянськоi
сilъськоi ради за ilдресsю: с. Подiбнq uул. ýIкiь"ц7r- -з кабiнетi сiлiського гоJIовЕ.

ýля участi у громадському обговорснrri (слухаянi) зарсструва"JIисъ З о*iб.

-tlрисутн1.
- Коýзар В.М., сiльський голова с.Подiбна,

{слухань},
головуючrй грýмадського обговорння

- Шевчевко JI-М- секртар Подiбнянськоi сiльськоi рдц секретар грмадського
обговореrжя (c.TryxaHb).

- iýr 
'.anu''a 

Г.iyi] JýмJiýЁli*рrдшпк iiuлiбн-rrпчькui ui,rb,bKui рали- Жвтелi с.Подiбна Сотrriченко к.А. - пенсiонерк4 Мальченко л.д.- дt{рскrор
булинrсу кульчфи! Уrпакова лtм. - завiдувач бiблiотsк*ю.

Вистуlrив: Кобзар в.м. - *tий догrовiв, що вiдповiдно до Рiшентr.я ГIодiбrrяяськеi
'imР'ТП? аО*Тr -;:: 10 06 20'}П Мff ??_14ЛЛI 6._.-а оо"rпэ.!9lrл ЕФЕтltтп-, пt.tт ъп.rтлаiir%r J* лч.чV.JL:L- .;- ;,' r il ;ii ;j,;i; j;;::., ývi;;;i,;;i
обмежеr*lй азтошляхом Киiъ-одеса та вуJILIцею Чернякiвського з метою ро3вшуýi}ння
вжстэвкого майданчяха з 3}tcтaEкoвfiin та торговкfi, пазiльйgнаЁlх та аgрiнбуýэлеlдr у с.Подiбнц
манькiвськего району, Черкаськоi облаgгi. Розрб-rккýям даног0 проеIfry займа.*осяКомунальне прOектЕо-виробничс архiЬIrryрно-ýлануваJьЕе йдrrр".r**окГ}Б]ТАРХЕ}ОРоli Че,пкяськrrТ обпасноi ра,цrа Розжrfir,"r.о* ,ге:rчпькэ,rй rтпан fiчв
розгл*тутий на засiданнi архiтеrсrурно-мiстобулiвноi рали Ерн yEpaBлiHHi мiстобудувшЙ
ж архiтскгурн ýепартамегrгу будiвншЕве обласпоi я*рr**""оТ аiЙнiстрацii вщ 09.0т ,2az0.

комунаяьне цректЕо-внробниче архiтеrryрно-пяануваJlьнý пiдпр*tсмство
ttоБЛАР)Gюро> ЧеркаськОi обласноi радн розроблйо до*r**"й план обмежений
aBT0IIýLD(CIM Киiв*одеса та вуJIицею Чсрrrякiвського з метою ро}т*шуванflя виставкогФ
майданчика з BIlсTaBкi}Bl{M т* тOргФвам павiльfi*намж та адмiбулi}JIею у с.Подiбна"
манькigського району, Черкаськоi областi на пiдставi таких даних:- Рiшення Подiбняяськоi сiльсъкоi ради вiд t0.06.2020 JФ з7-14lvil uýpo

рзроблення детalJьного гIJ{ану терrггорii , обмеженýi автошrlrяхом Киtв4деса та
вуiIицею Черяяховського з мgтýю розташуванЕя вкстазкого майданчнка з
виетзвковнм та торговIrм павiльйснамп та адмiнбулlýJIею у с.Гlодiбна"
Манькiвського району, Черкаськоi областi >;- Завдання на розроблевrrя детальнOгс плану TepнTopii;- МiстобулiвниХ умов та обмеженЬ забуяовн земельноi дiпянки;- Ёarypнi uбurслtсння.

Теркторiя дsтiilIьнGго плануваýня с. Гlодiбна Ьнькiвськогоо району Черкаоькоi
областi розмiщеаа в пiвнiчно-скiдrriй частияi о"Подiбна МанькiвськЙ району на Mexci
н&сеýеЕоГ0 ýункгу та aBToIIIJжxy Кнiв-Одеса, Тсрrrгорiя перtбувас у bTacнocTi i вiднослс:ться
до категорii земель rrg{тловоi та грмадсъкоI забуловн- з флъовlам Ернзначенням для51хiвllнчтва т* +бсл3тоgi,вýiiiя" Eiý};iý}{ дi.тя;пl;l, ,ri* Ь-^r*з.ст*-ýfi роэ?ýIЕsýýiЁё-i ii*^тг-тýЕIý-i
анг:}Р i розпочаТе булiвниЧтво госпоДарькоi булiвлi. ifро**о* дет{UьЕого пла}rу TepнTopii



цропсну€ться реконстFукцrя метапевого ангару у вистаЕковrй наэrльйон, розмlщення
тOргового павi.lъйону та адмiнiстржвяоi булiвлi зi змiнgю цiьоsого ilриýначен*rя

земеJrьilоi дiдянки gя будiвннцгва i обслуговув*rяя буяiвель торгiвлi,

Зауважень та прпозицiй за час црвsдення громадськЕх слухань до Подiбн*rськоi
ci.lrbcbKui ралв нý налiйшjr{r.

Пропозlаliя затвердитl,r деталъняй нлан обмеженлй автошл,юlом КиiЪ-Одеса та
вулицею Чершпrовського з метою рG:гашуsа}lня внGтаакого пайдрячнка з эисmэЁсвнм та

торгозпм павiльйопаi,rrN та эдмiýудiвлею в с.ГIодiбна" Манькiзського району вiдповiдно ДО

розробленоi доlсумскrацii та графi.япх MaTepia-пiB.
т}л: _*-*л-*-: _:_*"._-- л_*-:-л - *л*-,*л*:Е
uъi iiy:rw,;t týrt tttлtFllгrlargrfr ttya'rrwJýrцrl\, rrFt.' эi+iý}}rдr&чгrг*i лvrtlJg}€t1'rt tJ riJr{}лJ ivРtrr\r}rrr.

Внрiшлtпя: Рекомеrrдуватн ГIодiбнянськiй сiльськiй ряi ýтвердпти дýтальнr{Ёr tшаrr

TepнTopii, обмехсеноi автодор*гоrо Ккiв-Оде*а та вулЕцеIG Черняхiвсъкого з мётOrо

ро:rЕщузаня, ЕистЁЁкаrо маf;данчнltа з внсЕ*tк*анн fil тФрrýвнfi тt*вiль*Фкамя та
адмilrбудiвлею у *,Г{одiбнq МаIекiв*ькФго рйону, Черкаськоi Sдастi.

1'оловуючяй громадського обговорнкя (слукання) ,М.Кобзар

Секртар громtlдського обговоркж (сяухань) r' 'Л_М-ШsЁченк0



Щодатокдо цртоколу
обг*ворн}rя прФекrу депilьногс

TIJIaHy Tcplfюptl

-чЪасr*аtи трФмадсъкiфi tлухань

обгозоренля IФoerшy д*'fшБнýго r*аrrуЬ*,ор*i сбмехсэноi аýтýцшlý(ом Кзli* - одеса та

sуjЕш{ею Чер*rюrовсъксrп з ý*тою розrащуЁанЕя Еиiтаакото я*f;даr|чýка з ЕýспазковнIв Ia

Tcp.o'}til павiль*снаýн та адрriнбуДм*rо уо.ПоДбо*м*r**i*"r*о.о райоry, ЧоркаськоТ обдасri

1"КобзарВалерiйМю€ЁrЕовиЧ*ЭкЕтffьс.ýодiбнаМýýкiВсъкOгораЁоtrч-Ч*ркасько!обдаgгi
сЬськ}* голоЕа

2. Сgтяiч*rжо Катерr*rа Дртемiвяа - ж}tгsIsка с,Подбна МаrшкЬського райояу, Чсрка*ьяеi

Фбляýтi - пенсiоrюрка
з_ мшьчеrко JIюбов ýшrгрьна _ житеJIька с.IIодiбgа, мал*кьського рйону, черкаськоi

обяsgri - дrрекlор Буд*жу кульцри
,l \r_-__л*л ц:,:{;;.]Iсоi;;;;lа *r"** с"псдбi;а, },1аь;*;;;хсгс ра;Ъiry, 'Iopx;+b;:+'i
i- J щ\uвJцul

облаgгi - завiдвачка cirbcbKoi бiбiлiатекн

5.IýжановаГаr*r*Мrжолэiвна."*'***с.Подбrrа,МаrъкiвсъкогорайонУ'Черхаськ*i
обяастi - спецiалigr-зеклевпоряд*лк Подiбrl*rськоi cirrьcbkoi рад*

6. Шезчеr*со Ларяса Мlжолаiвна - житеJIька с.ГIодiбяа, МшъкЬського райоrrу" Черкасьяоi

*бjяsтi - ceкpsтap ПодiбнянсъкоI cilьcbKoi pqpr


