
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про надання дозволу на розробку  

детального плану території земельної 

ділянки загальною площею 0,0454 га 

(кадастровий номер 3221281201:01:034:0065) 

в смт Велика Димерка Броварського району 

Київської області  

  

Розглянувши звернення Настич Наталії Олександрівни щодо надання 

дозволу на розробку детального плану території для розміщення магазину з 

вбудованою аптекою на земельній ділянці загальною площею 0,0454 га 

(кадастровий номер 3221281201:01:034:0065), яка належить заявниці на праві 

приватної власності, в смт Велика Димерка Броварського району Київської 

області, відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», керуючись статтею 26, частиною першою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні 

висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, Великодимерська 

селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

         1. Надати дозвіл виконавчому комітету Великодимерської селищної ради 

виступити замовником розробки детального плану території  для розміщення 

магазину з вбудованою аптекою на земельній ділянці загальною площею 0,0454 

га (кадастровий номер 3221281201:01:034:0065), яка належить Настич Наталії 

Олександрівні і розташована в смт Велика Димерка Броварського району 

Київської області.  

2. Через засоби масової інформації повідомити громадськість про 

розробку містобудівної документації (детального плану території). 

         3. Укласти договір на розроблення проекту детального плану території з 

організацією, що має фахівців з відповідними кваліфікаційними сертифікатами. 

         4. Фінансування робіт з розроблення проекту детального плану території 

здійснити за рахунок коштів землекористувача. 

 



 

         5. Забезпечити проведення громадських слухань з метою врахування 

громадських інтересів при розробці детального плану території. 

         6. Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки детального 

плану території. 

         7. Подати проект детального плану території на розгляд архітектурно-

містобудівної ради. 

          8. Детальний план території подати на затвердження до Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області. 

  9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Секретар ради                                                        Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 19 серпня 2021 року 

№ 470 ХVI-VІІІ 

 


