
 

                                                                                                                                 

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від   31  січня  2017 року              № 22            3 сесія 1 скликання

с. Чорноморка 

Про розроблення детального плану території
земельної  ділянки  комунальної  власності,
розташованої в селі Чорноморка в межах 
території Чорноморської сільської ради  
Очаківського району Миколаївської області.

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст. 12,123 Земельного кодексу України,  ст.ст.8, 10, 16, 19, 21, 24 Закону України «Про
регулювання  містобудівної  діяльності»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
25.05.2011  № 555  «Про  затвердження  Порядку проведення  громадських  слухань  щодо
врахування  громадських  інтересів  під  час  розроблення  проектів  містобудівної
документації  на  місцевому  рівні»,  Порядку  розроблення  містобудівної  документації,
затвердженого  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-
комунального господарства України від 16.11.2011 №290, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 20 грудня 2011 року № 468/20206, розглянувши клопотання Казенного
підприємства «Морська  пошуково-рятувальна служба» щодо  розробки детального плану
території  в  зв’язку з   розробкою в подальшому проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  постійне  користування  для  розміщення  автоматизованої  Базової
станції   «Очаків»  Берегової  радіостанції   морського  району  А-1  А2  ГМЗЛБ   в  селі
Чорноморка в межах території Чорноморської сільської ради,  сільська рада

ВИРІШИЛА: 

1.  Розробити детальний план території земельної ділянки площею 0,10га з розробкою
в подальшому проекту землеустрою щодо відведення Казенному підприємству «Морська
пошуково-рятувальна служба» земельної ділянки в постійне користування під розміщення
автоматизованої Базової станції  «Очаків» Берегової радіостанції  морського району А-1
А2 ГМЗЛБ, розташованої  в селі Чорноморка в межах території Чорноморської сільської
ради  Очаківського району Миколаївської області
2. Замовником розроблення детального плану визначити Чорноморську сільську раду (далі
-  Замовник); 



3.Фінансування робіт з розроблення детального плану здійснити за кошти заявника (далі  -
Інвестор). 
4.Визначити,  за  погодженням  із  Інвестором,   проектну  організацію  –  розробника
детального плану (далі - Розробник) ;
4. Укласти тристоронню  угоду для розроблення детального плану території згідно пункту
1. цього розпорядження, між Замовником,  представником Інвестора та Розробника;.
5.   Звернутись   до   відділу  містобудування,  архітектури  та  розвитку  інфраструктури
Очаківської  райдержадміністрації   для  оформлення   завдання  на  розробку  детального
плану  території    відповідно  до  вимог  чинних  нормативних  актів.
6. Забезпечити оприлюднення даного рішення  шляхом публікації його в засобах масової
інформації.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з
питань   аграрного  комплексу,  земельних  відносин,  будівництва,  перспективного
планування, інфраструктури та екології;

 
Сільський голова                                                                                       А.А. Дмитренко


