
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 653

21 серпня 2019  року                                                                       26 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення детального плану території для  будівництва
внутрішньогосподарського комплексу фермерського господарства гр.Липкань А.Л. що

розташоване в с.Яришівка Тиврівського району Вінницької області.

   Відповідно до п.42 ст.26, ст.59 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” ,ст.8,10,16,19,21
Закону  України  “Про  регулювання  містобудівної  діяльності”,  керуючись  Порядком
розроблення  містобудівної  документації  затвердженого  наказом  Мінрегіону  України  від
16.11.2011 року 290 та постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року 555 “Про
затвердження  Порядку  проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної  документації на місцевому рівні “ та
розглянувши заяву Липкань Алли Леонідівни , сільська рада
В И Р І Ш И Л А :

1.  Надати  дозвіл  на  розроблення  детального  плану  території  для  будівництва
внутрішньогосподарського  комплексу  фермерського  господарства  гр.Липкань  А.Л.  на
земельній ділянці  площею 3,2187 га ,  що розташована в  с.Яришівка Тиврівського району
Вінницької області.

2.  Визначити замовником по розробленню детального плану території  Лука-Мелешківську
сільську раду.

3. Виконання по розробленню детального плану території покласти на  ФОП Мальований
Геннадій Сергійович.

4. Фінансування робіт  щодо розроблення детального плану території покласти на Липкань
Аллу Леонідівну.

5. Юристу сільської ради підготувати тристоронній договір  на фінансування та розроблення
детального плану території між Лука-Мелешківською сільською радою, ФОП Мальованим
Геннадієм Сергійовичем, Липкань Аллою Леонідівною .     

6.Доручити  організацію  та  проведення  громадських  слухань  по  детальному  плану
виконавчому комітету Лука-Мелешківській сільської  ради .

7. Відділу комунальної власності та земельних відносин  Лука-Мелешківської сільської ради



забезпечити:
7.1.  Складанння  разом з  розробником та  затвердження  проекту  завдання  на  розроблення
детального плану території.
7.2.  Навдання  розробнику  детального  плану  території  необхідних  вихідних  даних  згідно
додатку  Б державних  будівельних  норм України  1.1-14.2012 “  Склад  та  зміст  детального
плану території“.
7.3.Подання відповідних матеріалів для розміщення в ЗМІ та на сайті  сільської ради з метою
їх оприлюднення.
7.4.Подання  детального  плану  території  на  розгляд  архітектурно-містобудівною  радою
департаменту будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
7.5.Надання детального плану території для його затвердження на сесії сільської ради.

8. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з
питань планування,фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку.

 Сільський голова                                                           В.М.Сич          


