
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

                                 №                    
м. Лиман 

 

Про надання дозволу на розробку 

детального плану території для  
будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі по вулиці Лейко Івана у  
м. Лиман Лиманської територіальної 

громади Краматорського району  
Донецької області 

 
 

Розглянувши звернення громадянки Трегубової Вікторії Вікторівні про 

надання дозволу на розробку детального плану території, для встановлення червоних 

ліній та ліній регулювання забудови, визначення всіх планувальних обмежень 

використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-

гігієнічними нормами з метою зміни цільового призначення земельної ділянки на — 

“для будівництва і обслуговування будівель торгівлі” по вулиці Лейко Івана у м.Лиман 

Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області, 

керуючись п.3 ст.10, ст.19, п.4 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим 

Наказом Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 №290, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

20.12.2011 за №1468/20206, Порядком проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2011 №555, п.42 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку детального плану території з метою зміни 

цільового призначення земельної ділянки з - “для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” на - “для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі” по вулиці Лейко Івана у м.Лиман 

Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області. 
2. Замовником розробки детального плану території по вул. Лейко Івана у м. 

Лиман Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області 

є Лиманська міська рада. 



3.  Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської 

міської ради (Шпак): 
3.1. Взяти участь у складанні проекту завдання на розроблення містобудівної 

документації, зазначеної в п.1 цього рішення. 
3.2. Забезпечити оприлюднення даного рішення у двотижневий строк з дня 

прийняття рішення шляхом опублікування у засобах масової інформації та на 

офіційному веб-сайті міської ради. 
3.3. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів при розробленні містобудівної документації, зазначеної в п.1 

цього рішення. 
4. Погодитись із добровільним внеском громадянки Трегубової В.В. уклавши 

тристоронній договір на розроблення містобудівної документації, зазначеної в п.1 

цього рішення. 
5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Авдєєнко Н.П. та постійну комісію з питань  містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи (Стороженко). 

 
 
 
 
 

Міський голова          О.В.Журавльов 
 

 

 

 

 

 


