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КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про затвердження Детального плану території,
розташованої за межами населених пунктів
на території Іванопільської сільської ради
(за межами населеного пункту)
*

Відповідно до статей 6, 13, 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», статей 6, 8, 19, 20 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», статей 13, 17 Закону України «Про основи
містобудування», відповідно до Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 555, пункту 4.12
наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про
затвердження порядку розроблення3містобудівної документації», керуючись
розпорядженням голови райдержадміністрації від 15 травня 2018 року № 250
«Про надання дозволу на розробку детального плану території, розташованої
за межами населених пунктів
на території Іванопіліської сільської ради
Костянтинівського району», враховуючи Протокол громадських слухань
від 16 липня 2018 року - щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення містобудівної документації ПрАТ «Курдюмівський завод
кислототривких виробів» (код ЕДРПОУ 00293545) вул. Київська, 5, селище
Опитне, Бахмутський район Донецької області, 84571 щодо Детального плану
території для об’єктів виробничої потужності Курдюмівського родовища
ділянки Основна та Резервна, розташованих
на території Іванопільської
сільської ради
Костянтинівського району Донецької області, із земель
сільськогосподарського призначення державної власності (із земель резервного
фонду), яка знаходиться за межами населеного пункту, з о б о в ’ я з у ю :

1.
Затвердити Детальний план території для об’єктів виробнич
потужності Курдюмівського родовища ділянки Основна та Резервна,
розташованих на території Іванопільської сільської ради Костянтинівського

2
району Донецької області за межами населених пунктів, ПрАТ
«Курдюмівський завод кислототривких виробів» (код ЕДРПОУ 00293545)
вул. Київська, 5, селище Опитне, Бахмутський район Донецької області, 84571,
із земель сільськогосподарського призначення державної власності (із земель
резервного фонду), яка знаходиться за межами населеного пункту.
2. Детальний план території
після затвердження є основним
документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення
земельних ділянок, будівництво та благоустрій територій, прокладку
інженерних мереж, підставою для змін та уточнення діючої містобудівної
документації району у межах їх розробки тощо.
3. Головному спеціалісту відділу житлово - комунального господарства
та
будівництва
райдержадміністрації,
головному
архітектору
Костянтинівського району Бровіну С.Г. забезпечити оприлюднення детального
плану території протягом 10 днів після затвердження розпорядження.
4. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти на
першого заступника голови райдержадміністрації Ісакова О.І.

О.І. Ісаков

