
АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

13.11.2018 №441

Про розроблення детального 
плану території земельної 
ділянки, розташованої за 
межами населеного пункту на 
території Андрушівської міської 
ради Андрушівського району 
Житомирської області

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», 
статтею 17 Закону України «Про основи містобудування», статтями 10, 19, 29 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
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», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 № 290, на виконання розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 25.06.2018 № 253 «Про 
розпорядження землями державної власності несільськогосподарського 
призначення», враховуючи рішення XXV сесії VII скликання Андрушівської 
районної ради від 02.11.2018 № 20 щодо розроблення детального плану 
території земельної ділянки, що розташована за межами населеного пункту на 
території Андрушівської міської ради Андрушівського району Житомирської 
області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості:

1. Розробити детальний план території земельної ділянки площею - 
8,0000 га, що розташована за межами населеного пункту на території 
Андрушівської міської ради Андрушівського району Житомирської області для 
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розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

2. Замовником на виконання детального плану території земельної ділянки 
площею -8,0000 га, що розташована за межами населеного пункту на території 
Андрушівської міської ради Андрушівського району Житомирської області для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
визначити райдержадміністрацію.

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 
ділянки площею - 8,0000 га, що розташована за межами населеного пункту на 
території Андрушівської міської ради Андрушівського району Житомирської 
області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості визначити сектор містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства райдержадміністрації.

4. Сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації (Федик Н.В.) забезпечити організацію 
оформлення вихідних даних на розробку детального плану території та розгляд 
проектних матеріалів у порядку визначеному чинним законодавством за умови 
відповідного клопотання.

5. Забезпечити проведення процедури громадських слухань проекту 
детального плану території у відповідності до чинного законодавства.

6. Погоджений проект детального плану території відповідно до чинного 
законодавства подати на затвердження райдержадміністрації.

7. Після затвердження детального плану території примірники містобудівної 
документації передати в архів сектору містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства райдержадміністрації і департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Демченка С.Д.

Голова державної 
адміністрації Катерина КУРСОН


