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Про надання дозволу на розроблення детального плану території, яка
розташована в урочищі Забереж, за межами населеного пункту с. Лісна
Таровиця, Ліснотарновицької сільської ради під будівництво та
обслуговування житлових будинків господарських будівель та споруд
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, згідно заяви фізичної
особи Василя Васильовича Крицка про бажання будівництва на території
урочища Забереж, Ліснотарновицької сільської ради:
1. Надвірнянській районній державній адміністрації виступити
замовником розроблення детального плану території на земельну ділянку
площею 1,0 га., для будівництва житлових будинків господарських будівель
та споруд, яка розташована на території урочища Забереж,
Ліснотарновицької сільської ради, Надвірнянського району, ІваноФранківської області.
2. Визначити “Розробника” детального плану території та укласти
трьохсторонній договір на розроблення містобудівної документації, в якому
Надвірнянська районна державна адміністрація - “Замовник”, фізична особа
Василь Васильович Крицко - “Платник”, проектна організація - “Розробник”.
3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території за
межами населеного пункту с. Лісна Тарновиця Надвірнянського району,

Івано-Франківської області здійснити за рахунок коштів інвестора - фізичної
особи Василя Васильовича Крицка.
4. Детальний план території розробити відповідно до схеми планування
території (частини території) району з урахуванням державних, регіональних
і місцевих інтересів.
5. Рекомендувати сільському голові с. Лісна Тарновиця
(М. Марковецька) спільно з відділом архітектури, містобудування
містобудівного
кадастру
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації (Т. Угринчук) забезпечити проведення громадських
слухань проекту детального плану території для врахування громадських
інтересів відповідно до 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”.
6. Після розроблення проекту містобудівної документації детального
плану території та проведення громадських слухань подати його на
затвердження у встановленому законом порядку.
7. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та
організаційної роботи апарату райдержадміністрації (Н.Головінська),
виконавчому комітету Ліснотарновицької сільської ради (М.Марковецька) у
двотижневий термін забезпечити оприлюднення даного розпорядження
шляхом його опублікування у засобах масової інформації району, на
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та на інформаційному
стенді виконавчого комітету Ліснотарновицької сільської ради.
8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ
архітектури, містобудування, містобудівного кадастру та житловокомунального господарства райдержадміністрації (Т.Угринчук).
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука.
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