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УкраiЪа
Пiщiвська сiльська рада

Новоград-Волинського району
Житомирськоi областi

ТРЕТЯ CECUI ЧII СКЛИКАНЕUI
Р I Ш ЕН Н Я Ns_аjР:{

вiд21 березня 2018року
Про надання дозволу на розроблення детz}льного плану
територii земельноi дiлянки в с.Пiщiв.

заслухавши iнформацiю сiльського голови Кравчука П.о. про необхiднiсть надання
дозволу на розроблення детального плану територiт земельноi дiлянки площею 0,7970 га
в с.Пiщiв по вул.Миру,15 Новоград-Волинського району ЖитомирськоI областi у зв'язку
з проведенням капiтального ремонту Другого поверху та вхiдноi групи апrбулаторii
сiмейного типу, вiдповiдно до ст.26 п.42 Закону Украiни кпро мiiцеве самоврядування в
YKpaiHi>, керуючись ст.10 п.3, ст.19 Закону Украiни кПро регулювання мiстобудiвноi
дiяльностi>, Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.05.2011 року J\Ъ555 кПро
затвердження Порядку проведення громадських сл}хань щодо врахування громадських
iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобудiвноl докlментацii на мiсцевому piBHi>,
Наказом Мiнрегiонбуду УкраiЪи вiд 16.1|.20II року J\Ъ290 <Про затвердження Порядку
розроблення мiстобудiвноi документацiт> та врахуваЕня iнтеръсiв терйторiальнот громади
сiл Пiщiвськоi сiльськоi ради, сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1.ЩатИ згодУ на розробленнЯ детirльноГо планУ територii в межах земельноi дiлянки
площею 0,7 97 0га в с.Пiщiв по вул.Миру, 1 5 Новоград-Волинського району
житомирськот областi у зв'язку з проведенням капiтального ремонту Другого поверху та
вхiдноТ групи а:ибулаторii сiмейного типу.

2.Визначити замовЕиком мiстобулiвноi документацii, вказаноi в п.1 Пiщiвську
сiльську раду в особi сiльського голови Кравчука П.О.

3. Пiщiвськiй сiльськiй рчдi поштова адреса: вул.Миру,21, с.Пiщiв Новоград-
Волинського районУ Житомирськоi областi, визначити розробника детilIьного плану
територii та здiйснИти фiнансУваннЯ робiТ з розроблення детального плану територii'
земельноi дiлянки площею 0,7970гав с.Пiщiв по вул.Миру,15 Новоград-Волинського
району Житомирськоi областi за рахунок власних коштiв.

4.укласти двостороннiй договiр на розроблення детального плану територii, вказаноi в
пунктi 1 цього рiшення, мiж Пiщiвською сiльською радою ,u ро.роб""по, детсшIьного
плitну територii.



5, Виготовлений детальний план територii, rrодати на розгляд ради для затвердження.
6. Виконавчому KoMiTeTy ПiщiвськоТ сiльськоТ ради забезпечити:

складання разом iз розробником та затвердження проекту завдання на розроблення
детального плану територii;
- надання розробнику вихiдних даних;
-проведоння громадських слухань щодо врах}ъання громадських iHTepeciB згiдно з
ПОРяДком встановленим Законом Украiни кПро регулювання мiстобудiвноi
дiяльностi>;
,ЗаГаЛЬНУ дОстУпнiсть та оприлюднення матерiалiв детальцого плану територii
вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
- попереднiй розгзrяд матерiалiв щодо розроблення детitльного плitну територiТ
apxiTeKTlpHo- мiстобулiвною радою вiдповiдного рiвня;
-ОПРИЛЮДниТи це рiшення з визначенням правових, економiчних та екологiчних
Наслiдкiв, шляхом його огryблiкування в засобах масовоi iнформацii, а також
РОЗмiщення на офiцiйному веб-сайтi Пiщiвськоi сiльськоi ради у двотижневий строк
з дня прийняття цього рiшення.

7. Контропь за виконанням цього рiшення покJIасти на постiйну комiсiю з питань
екологii, земельних Bi ицтва та перспективного планування.
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