УКРАЇНА
РОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про розроблення детального плану
території, розташованої за межами
населених пунктів на території
Врублівської сільської ради
Романівського району Житомирської
області
Відповідно до статті

17 Закону України «Про основи містобудування»,

статей 10, 19, 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
постанови

Кабінету

Міністрів

України

від

25.05.201 1

№

555

«Порядок

проведення громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,

ДБН

Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України

від

16.11.2011

№290,

з

метою

визначення

функціонального

призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами
н а с е л е н и х п у н к т і в на території Врублівської сільської ради з м е т о ю добудови
та реконструкції

існуючих

об'єктів

нерухомого

майна та

зміни

цільового

призначення земельної ділянки площею 2,7075га ( К Н 1821481500:10:000:0096)
та в и з н а ч е н н я м і с т о б у д і в н и х у м о в та о б м е ж е н ь :
1. Розробити
населених

пунктів

детальний

план

на території

території,

розташованої

Врублівської сільської ради

за

межами

Романівського

району Житомирської області для добудови та реконструкції існуючих об'єктів
нерухомого майна та зміни цільового призначення земельної ділянки площею
2,7075га (КН 1821481500:10:000:0096) відповідно до договору з організацією,
яка має в своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на
виконання робіт з розроблення містобудівної документації.
2. Замовником на виконання даного детального плану території визначити
Роман і вську рай держадм і ні страці ю.
3. Фінансування
відповідно

до

п.4.4.

робіт з розроблення даного детального плану території
Порядку

розроблення

містобудівної

документації,

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального

господарства

України

від

16.11.2011

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011

№290,

за №1468/20206,

здійснюється за рахунок коштів Іноземного підприємства « Р О М А Н І В ЛІС».
4.
Відділу
містобудування,
архітектури,
будівництва,
житловокомунального
господарства,
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації (Скакун І.В.) забезпечити організацію оформлення
вихідних даних на розроблення детального плану території та розгляд
проектних матеріалів у порядку визначеному чинним законодавством.
5. Врублівській сільській раді (Кадлубовський A.A.) (за згодою):
5.1. Забезпечити проведення процедури громадських слухань

проекту

детального плану території у відповідності до чинного законодавства.
5.2. Погоджений проект детального плану території відповідно до чинного
законодавства подати на затвердження райдержадміністрації.
6.
Після
затвердження
детального
плану
території
примірники
містобудівної документації
передати
в
архіви
відділу
містобудування,
архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, цивільного
захисту населення райдержадміністрації і департаменту містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
об л держадм і ні страції.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Біленького О.П.

