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УКРАЇНА
Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я
шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

20.12.2019 Нетішин № 66/4292

Про розроблення Детального 
плану частини території міста 
м.Нетішин на вул.Промислова

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 19, 20, 21 
та 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку 
розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16 листопада 2011 року № 290, враховуючи звернення 
Скоропада М.В. зареєстрованого у виконавчому комітеті Нетішинської міської 
ради 26 листопада 2018 року № С/1488-04/046 про можливість реалізації 
інвестицій щодо будівництва зблокованих житлових будинків на земельній 
ділянці, яка перебуває у строковому платному користуванні, відповідно до 
договору оренди земельної ділянки від 12 серпня 2014 року № 324, 
Нетішинська міська рада в и р і ш и л а :

1. Надати виконавчому комітету Нетішинської міської ради дозвіл на 
розроблення Детального плану частини території м.Нетішин яка розташована 
на вул.Промислова (надалі -  Детальний план).

2. Виконавчому комітету Нетішинської міської ради:
2.1. оприлюднити дане рішення відповідно до вимог чинного 

законодавства;
2.2.забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів у проекті Детального плану відповідно до чинного 
законодавства;

2.3.після розроблення Детального плану подати на розгляд архітектурно- 
містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації і лише за наявності позитивного висновку вказаної 
ради подати на затвердження виконавчому органу міської ради.

Згідно з оригіналом 
Начальник відділу з питань 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, 
приватизації та підтримки підприємництва (Роман Кузів) та першого 
заступника міського голови Івана Романюка.

Олександр СУПРУНЮК

Згідно з оригіналом 
Начальник відділу з питань
сприяння діяльності депутатів міської ради ' < Юлія ХИЖАВСЬКА


