
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Я  ̂ ______ 2021 року № 3̂ 10

Про розгляд заяви ФОП Безуїпка В.А. про 
надання дозволу на розроблення детального 
плану території земельної ділянки

Розглянувпш заяву фізичної особи-підприємця Безушка Валерія 
Арсенійовича від 03.08.2021 року, який за власної ініціативи виявив бажанн 
змінити цільове призначення земельної ділянки на 03.07 (для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі), яка перебуває у його власності за цільовим 
призначенням 07.02 (для будівницгва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту), керуючись статтями 8, 10, 16, 19 та 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної 
документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 
№ 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 р. 
за N 1468/20206, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (зі змінами та доповненнями), враховуючи рекомендації постійної 
комісії з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокористування та благоустрою, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території земельної ділянки з кадастровим 
номером 5620855100:02:013:0029 площею 0,3100 га, яка переб}шає у власності 
Безушка Валерія Арсенійовича для будівництва та обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту та знаходиться в смт Володимирець по провулку 
Меліоративний, 2.

2. Замовником розроблення детального плану території, вказаного в пункті 
1 даного рішення, виступає Володимирецька селищна рада.

3. Власнику земельної ділянки Безушку Валерію Арсенійовичу визначити 
розробника детального плану території, який має право на виконання 
відповідних робіт та здійснити фінансування робіт з його розроблення за 
рахунок власних коштів.



4. Доручити селищному голові укласти тристоронній договір на 
розроблення детального плану території земельної ділянки, вказаного в пункті 
1 даного рішення, між Володимирецькою селищною радою, Безушком 
Валерієм Арсенійовичем та розробником детального плану території земельної 
ділянки.

5. Відділу містобудування, архітектури, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення та мобілізаційної роботи Володимирецької селищної ради 
забезпечити:

- надання розробнику детального плану території вихідних даних згідно 
додатку Б ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- подання відповідних матеріалів для розміщення на ЖЕВ сайті селищною 
радою з метою їх оприлюднення;

- організацію проведення громадських слухань відповідно вимог Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні 
затвердженого постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 р,;

- погодження проекту детального плану території в установленому чинним 
законодавством порядку;

- подання проекту детального плану території на затвердження 
Володимирецькій селищній раді.

6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин.
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