
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про  надання дозволу на розроблення проекту внесення змін 

до  детального плану території під розміщення об’єкту промисловості ТОВ 

«ФКР» по вул. Центральній, 23-23а в с. Гора Бориспільського району 

Київської області. 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ФКР», керуючись ч. 3 ст. 8, ч. 3 ст. 10, ст. 19 

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

25.04.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні», порядком   розроблення 

містобудівної документації, затвердженим Наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 290 

від 16.11.2011р. Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

                                                

1. Дозволити розроблення проекту внесення змін до детального плану 

території під розміщення об’єкту промисловості на земельних ділянках: площа 

0,9997 га, кадастровий № 3220883200:02:001:2094; площа 1,00 га, кадастровий 

№ 3220883200:02:001:2095; площа 2,0003 га, кадастровий № 

3220883200:02:001:2096 по вул. Центральна, 23-23а, в с. Гора Бориспільського 

району Київської області.  

2. Замовником з розроблення проекту внесення змін до детального 

плану визначити виконавчий комітет сільської ради.  

3. Виконавчому комітету сільської ради здійснити комплекс заходів з 

організації виконання робіт із  розроблення детального плану: 

-  забезпечити підготовку замовлення, договору на розроблення змін до 

детального плану, надання вихідних даних, поточний контроль за виконанням 

робіт, проведення громадського обговорення; надати на затвердження сільської 



ради матеріали внесення змін до детального плану території; провести 

громадські слухання щодо врахування громадських інтересів у проекті 

містобудівної документації в порядку, затвердженому постановою КМУ від 

25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні». 

4. Фінансування робіт по виготовленню змін детального плану провести за 

рахунок джерел не заборонених законом. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.  

 

с. Гора 

від 06 вересня 2016 року 

№ 435-19-VІІ       

       
Сільський голова                        Р.М. Дмитрів  

 

 

 

  


