ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ро з п о р я д ж е н н я
голови районної державної адміністрації
ВІД

р,

м. Запоріжжя

№

Про надання дозвол^^ Аа розробку детального плану окремої території
для розміщення
щзаправної станції на земельній ділянці,
розташованій на території Балабинської селищної ради Запорізького
району Запорізької області за межами населеного пункту у вздовж траси
М-18 Харків-Сіфероцоль-Алушта-Ялта.
Керуючись ст.ст. 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 13 Закону України «Про основи містобудування», ст. 19,
24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», ст. 13
Закону України Про землеустрій». Законом України «Про стратегічну
екологічну оцінку», постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2011
№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слз^хань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Міністерства
регіонального розвитву будівництва та житлово-комунального господарства
від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної
документації», розглянувпш заяву ТОВ «СІОПЬ> від 07.11.2019 та додані
матеріали,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1.
Надати дозвіл на роз|:)обку детального плану окремої території для
розміщення автозаправної станції на земельній ділянці, розташованій на
території Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької
області за межами населеного пункту у вздовж траси М-18 ХарківСіферополь-Алушта-Ялта.
2.
Визначити Запорізьку районну державну адміністрацію Запорізької
області замовником містобудівної документації, зазначеної в п.1 цього
розпорядження.
3.
Для фінансування розроблення містобудівної документації можуть
залзшатися кошти з державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не
заборонених законом.
4.ВІДДІЛ містобудування, архітектури
господарства райдержадміністрації:

та

житлово-комунального

4.1. у разі необхідності забезпечити здійснення стратегічної екологічної
оцінки містобудівної документації у відповідності до чинного законодавства;

4.2. забезпечити доведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів^, проекті містобудівної документації у відповідності
до чинного законодавства;
>
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4.3. забезпечити *затвердження в установленому законодавством
порядку містобудівної документації окремої території, зазначеної у п. 1 цього
розпорядження.
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5 . Контроль за вйконйнням розпорядження залишаю за собою.
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