
                                                            
                                                       УКРАЇНА
                             ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                           ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                              

РІШЕННЯ  № 

      27 січня 2021 року                                              5  сесія 8 скликання
       с.Лука-Мелешківська

Про внесення змін до рішення   37  сесії 7 скликання Лука- Мелешківської
сільської  ради  «Про  надання  дозволу  на  розроблення  детального  плану
території у с.Лука-Мелешківська”  від 22 травня 2020 року № 930 .

   Розглянувши заяву Короля А.Я. та Філіппова А.В.  щодо внесення змін до
рішення  37   сесії  7  скликання  Лука-  Мелешківської   сільської  ради  «Про
надання  дозволу  на  розроблення  детального  плану  території  у  с.Лука-
Мелешківська”   від  22  травня  2020  року  №  930,  з  метою  розроблення
детального плану територій з включенням земельних ділянок площею 0,1784 га
(кадастровий  номер 0520682803:02:011:0129), 0,1915 га  (кадастровий  номер
0520682800:02:011:0166),  площею  0,11  га  (кадастровий   номер
0520682800:02:011:0201),площею  0,12  га  (кадастровий   номер
0520682800:02:011:0195),  площею  0,09  га  (кадастровий   номер
0520682800:02:011:0218)  та  земельних  ділянок,  що  розташовані  між
вищевказаними земельними ділянками, для більш ефективного інвестиційного
освоєння даних територій у селі Лука-Мелешківська,  відповідно до вимог ст.26
Закону України «Про місцеве  самоврядування в  Україні»,  ст.8,10,16,19 та  21
Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування  громадських інтересів під
час  розроблення  проектів  містобудівної  документації  на  місцевому  рівні,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р.№555
до  Порядку  розроблення  містобудівної  документації  затвердженого  наказом
Мінрегіону  від 16.11.2011 № 290 (надалі – Порядок № 290), сільська рада

ВИРІШИЛА:

   1.  Внести  зміни  до  рішення   37 сесії  7 скликання Лука-Мелешківської
сільської  ради   «Про  надання  дозволу  на  розроблення  детального  плану
території  у  с.Лука-Мелешківська»  від  22  травня  2020  року  №  930  (далі
Рішення):

1.1. Пункт 1 Рішення викласти в такій редакції:

ПРОЄКТ



«1. Надати дозвіл на розроблення Детального плану територій для будівництва
будівель та споруд з технічного обслуговування і  ремонту, технічного огляду
автомобілів  та  автозаправної  станції  у  с.Лука-Мелешківська  Вінницького
району вінницької області (надалі-ДПТ)»

  2.  Контроль за  виконанням цього  рішення покласти   на   постійну  комісію
сільської  ради  з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин,
охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності (Ткаченко В.С.).

 
          

Сільський голова                                              Богдан Августович

Вик.начальник відділу управління майном та будівництва 
Проценко Д.Л.  Голова земельної комісії Ткаченко В.С.


