
 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

16 лютого 2018                                                                                 № 623-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін в 

детальний план території села Крижанівка Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області в межах кварталу 181. 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної 

документації, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального України від 16.11.2011 № 290, 

розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Мазуренко В.І. та подані 

матеріали Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту внесення змін в детальний 

план території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області в межах кварталу 181. 

2. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради 

замовити проект внесення змін в детальний план території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 

кварталу 181. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).  

 

   Сільський голова                                                                    Н.Г. Крупиця 
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