
                                                             

 

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                 сесія селищної ради
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проект)
                     .2021                                             №_____

Про надання дозволу на розробку 
детального плану території  
ДП «ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ»

         Відповідно до  пункту 42  частини 1 статті 26  Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,   статей   19,  24  Закону  України  «Про
регулювання містобудівної  діяльності»,  ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад  та  зміст
детального  плану  території»  та  статті  12  Закону  України  «Про  основи
містобудування», враховуючи  рекомендації та пропозиції постійної комісії  з
питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,
будівництва,  архітектури,  раціонального  використання  земель  та  екології
селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку детального плану території  частини території
Воскресенської селищної ради за межами с. Грейгове Миколаївського району
Миколаївської області, орієнтовною площею 300 га для будівництва об'єктів
вітроелектростанції».

2.      Визначити:

2.1.  Замовником детального плану території  -   Воскресенську селищну
раду Вітовського району Миколаївської області.

2.2.  Уповноважити  селищного  голову  Шаповалова  Олександра
Михайловича  укласти  угоду  щодо  розроблення  детального  плану  території
зазначеної пунктом 1 даного рішення.

3.   Згідно  чинного  законодавства  ДП  «ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ  УКРАЇНИ»
визначити ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану
території для укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення



громадських  слухань  містобудівної  документації  відповідно  до  вимог
ст..21Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4.  Розроблену  і  погоджену  в  установчому  законодавством  порядку
документацію  вказану  в  п.1  даного  рішення  подати  на  затвердження  до
Воскресенської селищної ради. 

5.  Воскресенській  селищній  раді  забезпечити  проведення  громадських
слухань містобудівної документації з врахуванням ст..21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».

6.  Контроль за  виконанням цього  рішення покласти  на  постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування,будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Селищний голова                                                          Олександр ШАПОВАЛОВ



Аркуш погодження
до проекту рішення сесії селищної ради

 Про надання дозволу на розробку детального плану території частини
території  Воскресенської  селищної  ради  за  межами  с.  Грейгове
Миколаївського району Миколаївської області, орієнтовною площею 300
га для будівництва об'єктів вітроелектростанції ДП «ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ
УКРАЇНИ»

                                                                                                                                                                                             

Ім'я та прізвище  Посада Підпис, дата

Юрій ЯСЬКІВ заступник  селищного
голови  з  питань
діяльності  виконавчих
органів ради 

Володимир БЕЛЕВЯТ начальник  відділу
земельних відносин 

Микола МОТОРНИЙ голова постійної комісії
з  питань   земельних
відносин,
природокористування,
планування  території,
будівництва,
архітектури,
раціонального
використання  земель  та
екології

Розсилка:  до справи
ДП «ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ» 


	ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
	восьмого скликання
	Р І Ш Е Н Н Я (проект)

