
ІЇЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Про затвердження детального плану території

Відповідно до пунктів 1,2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 
7 статті 2, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», частини другої статті 10, частини другої статті 19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 4.2; 4.3; 4.4; 4.9; 
4.12 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», розпорядження голови райдержадміністрації від 22 березня 
2016 року №62-р «Про розроблення детального плану території земельних 
ділянок (кадастрові номери 4825485100:01:000:0506, 4825485100:01:0507), 
розташованих за межами населеного пункту в межах території Мигіївської 
сільської ради Первомайського району Миколаївської області», враховуючи 
витяг з Протоколу Загальних зборів громадян Мигіївської сільської ради 
від 07 липня 2016 року №1 та заяву громадянина Юрченка Олександра 
Олеговича від 18 січня 2019 року, з метою реконструкції комплексу 
нежитлових будівель в будинок відпочинку:

1. Затвердити детальний план території реконструкції комплексу 
нежитлових будівель в будинок відпочинку, розташованого за межами 
населеного пункту на території Мигіївської сільської ради Первомайського 
району Миколаївської області (далі -  детальний план території).

2. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій 
райдержадміністрації забезпечити оприлюднення детального плану території 
протягом 10 днів з дня затвердження.
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3. Рекомендувати розробнику містобудівної документації ФОП Атанасов 
Олег Панасович передати затверджений детальний план території на 
зберігання у відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій 
Первомайської райдержадміністрації, як невід’ємну частину схеми планування 
території Первомайського району.

4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
апарату райдержадміністрації (Тафтай) оприлюднити дане розпорядження 
шляхом його публікації на офіційному веб-сайті Первомайської районної 
державної адміністрації.

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 
Первомайської районної державної адміністрації від 21 червня 2016 року 
№177-ра «Про затвердження детального плану території реконструкції 
комплексу нежитлових будівель в пансіонат для літніх людей, розташованого 
за межами населеного пункту на території Мигіївської сільської ради 
Первомайського району Миколаївської області».
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6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

заступника голови райдержадмінїбтрадії Бондаренка С.В.
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Голова райдержадміністрації В. ВОВК
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