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У К Р А Ї Н А
ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОЛ. 0 6 ' <£&/■?■ смт.Черняхів № '

Про розроблення детального 
плану території земельної ділянки, 
розташованої за межами населеного 
пункту на території Троковицької 
сільської ради Черняхівського району 
Житомирської області

Відповідно до статей 13, 20 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 13, 17 Закону України «Про основи містобудування», 
статей 8, 10, 19, 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 
«Порядок проведення громадських слухань щодо врахувань громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 
території», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290,
розглянувши заяву Сороки Св’ятослава Васильовича щодо розроблення 
детального плану території земельної ділянки, яка розташована за межами 
.населеного пункту на території Троковицької сільської ради Черняхівського 
району Житомирської області для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на будівлю 
корівника -  номер запису про право власності: 20448652, дата державної 
реєстрації 17.05.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку -  
номер запису про право власності: 20448674, дата державної реєстрації 
17.05.2017 року:
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1. Розробити детальний план території земельної ділянки, яка 
перебуває у приватній власності Сороки Св’ятослава Васильовича, 
розташованої за межами населеного пункту на території Троковицької 
сільської ради Черняхівського району, Житомирської області кадастровий 
номер 1825688200:12:000:0126, площею 2,0000 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловос ті.

2. , Виступити замовником на виконання детального плану території
земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності Сороки Св’ятослава 
Васильовича, розташованої за межами населеного пункту на території 
Троковицької сільської ради Черняхівського району Житомирської області 
кадастровий номер 1825688200:12:000:0126, площею 2,0000 га для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель т- 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

3. Визначити розробника детального плану території земельної
ділянки, яка перебуває у приватній власності Сороки Св’ятослава 
Васильовича, розташованої за межами населеного пункту на території 
Троковицької сільської ради Черняхівського району Житомирської області 
кадастровий номер 1825688200:12:000:0126, площею 2,0000 га для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості -  
приватне підприємство «Черняхів проект», яке має в своєму складі особу з 
відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з
розроблення містобудівної документації.

4. Фінансування робіт з розробки детального плану території
земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності Сороки Св’ятослава 
Васильовича, розташованої за межами населеного пункту на територі;‘ 
Троковицької сільської ради Черняхівського району Житомирської облас іг 
кадастровий номер 1825688200:12:000:0126, площею 2,0000 га для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

«^здійснити за рахунок коштів Сороки Св’ятослава Васильовича.
5. Сектору організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечити 
розміщення даного розпорядження на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації.

6. Сектору містобудування та .архітектури райдержадміністрації 
забезпечити організацію розроблення детального плану території земельної 
ділянки, яка перебуває у приватній власності Сороки Св’ятослава 
Васильовича, розташованої за межами населеного пункту на території 
Троковицької сільської ради Черняхівського району Житомирської області 
кадастровий номер 1825688200:12:000:0126, площею 2,0000 га для
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розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

7. Рекомендувати Троковицькій сільській раді забезпечити 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у 
проекті детального плану території земельної ділянки, яка перебуває у 
приватній власності Сороки Св’ятослава Васильовича, розташованої за 
межами населеного пункт) на території Троковицької сільської ради 
Черняхівського району Житомирської області кадастровий номер 
1825688200:12:000:0126, площею 2,0000 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в порядку, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 
555 «Порядок проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні».

8. Рекомендувати Сороці Св’ятославу Васильовичу завершений 
проект детального плану території земельної ділянки, яка перебуває у 
приватній власності Сороки Св’ятослава Васильовича, розташованої за 
межами населеного пункту на території Троковицької сільської ради 
Черняхівського району Житомирської області кадастровий номер 
1825688200:12:000:0126, площею 2,0000 га для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості відповідно до чинного 
законодавства подати на затвердження райдержадміністрації.

9. Сороці Св’ятославу Васильовичу передати по одному
примірнику затвердженого детального плану території в архів сектору 
містобудування та архітектури райдержадміністрації і департаменту 
містобудування,архітектури та будівництва Житомирської
облдержадміністрації.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за 
собою.

Голова адміністрації П.М.Ігнатенко
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