НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

м. Надвірна

№

Про розроблення детального плану
території, яка розташована
за межами населеного пункту
Пасічнянської сільської ради
Відповідно до ст.ст. 6, 13, 20 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, ст.ст. 10, 19, 24 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”, ст.ст. 5, 13, 17, 18 Закону України “Про основи
містобудування”, Порядку розроблення містобудівної документації,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2011 року № 290
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за
№1468/20206, 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 № 555, листа ТОВ “Вінд енерджі
Пасічна” про бажання інвестувати кошти на будівництво вітрових
електростанцій (ВЕС) за межами населеного пункту Пасічнянської сільської
ради:
А
1. Надвірнянській районній державній адміністрації виступити
замовником розроблення детального плану території, яка розташована за
межами населеного пункту с. Пасічна, урочище “Діл”, Надвірнянського
району, Івано-Франківської області в кількості 14 (чотирнадцять) ділянок,
загальною площею 4,0 га., які формують комплекс вітрової електростанції
(ВЕС);
2. Визначити “Розробника” детального плану території та укласти
трьохсторонній договір на розроблення містобудівної документації, в якому
Надвірнянська районна державна адміністрація - “Замовник”, ТОВ “Вінд
енерджі Пасічна” - “Платник”, проектна організація - “Розробник”.

3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території зі
межами населеного пункту с. Пасічна, урочище “Діл”, Надвірнянськоп
району, Івано-Франківської області здійснити за рахунок коштів інвестора ТОВ “Вінд енерджі Пасічна”.

4. Детальний план території розробити відповідно до схеми плануванні
території (частини території) району з урахуванням державних, регіональний
і місцевих інтересів.

5. Рекомендувати сільському голові с. Пасічна (В.Михайлюк) спільно :
відділом архітектури, містобудування містобудівного кадастру та житлово
комунального господарства райдержадміністрації (Т. Угринчук) забезпечиті
проведення громадських слухань проекту детального плану території длі
врахування громадських інтересів відповідно до постанови Кабінет]
Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 “Про затвердженню
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадський
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації ні
місцевому рівні”.

6. Після розроблення проекту містобудівної документації детальноп
плану території та проведення громадських слухань подати його ні
затвердження у встановленому законом порядку.

7. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю т;
організаційної роботи апарату райдержадміністрації (Н.Головінська)
виконавчому комітету Пасічнянської сільської ради (В.Михайлюк) у
двотижневий термін забезпечити оприлюднення даного розпорядженню
шляхом його опублікування у засобах масової інформації району, ні
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та на інформаційному
стенді виконавчого комітету Пасічнянської сільської ради.

8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконанню
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відди
архітектури, містобудування, містобудівного кадастру та житлово
комунального господарства райдержадміністрації (Т.Угринчук).

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першогс
заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука.

Голова районної
державної адміністраці

Олександр Кеніз

