
ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 25 листопада 2019р. Первомайськ № 234-р

Про затвердження детального плану 
території щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки в межах 
території Грушівської сільської ради 
Первомайського району (за межами 
населених пунктів)

Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 
7 статті 2, статей 39, 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 08 жовтня 2019 року № 196-р 
«Про розробку детального плану території щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки в межах території Грушівської сільської ради 
Первомайського району Миколаївської області (за межами населеного 
пункту)», враховуючи витяг з Протоколу громадських слухань від 25 жовтня 
2019 року та заяву громадянки України Насірової Кьонюль Тарлан кизи від 25 
жовтня 2019 року:

1. Затвердити детальний план території щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки площею 0,0377 га в межах території 
Грушівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області (за 
межами населеного пункту) з будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
на індивідуальне дачне будівництво (далі -  детальний план).
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2. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій 
районної державної адміністрації (Сосіновський) забезпечити оприлюднення 
детального плану території протягом 10 днів з дня затвердження.

3. Рекомендувати розробнику містобудівної документації -  товариству з 
обмеженою відповідальністю «Архітектурно-будівельна компанія «АРХСІТІ» 
передати затверджений детальний план території на зберігання у відділ 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку 
інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій Первомайської районної 
державної адміністрації, як невід’ємну частину схеми планування території 
Первомайського району.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

голови райдержадміністрац 
перший заступник голови 
райдержадміністрації

Виконувач функцій і повної

.Сергій БОНДАРЕНКО


