
                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Тринадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 

 

№ 256 – VIІІ                                                                              06 липня 2021 року 

Про затвердження  генерального плану села Олександрівка, 

поєднаного з детальним планом території села Олександрівка 

Фонтанської сільської ради Комінтернівського (Одеського) району 

Одеської області 

Розглянувши генеральний план села Олександрівка, поєднаного з 

детальним планом території села Олександрівка Фонтанської сільської ради 

Комінтернівського (Одеського) району Одеської області, розроблений ПрАТ 

«ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ», враховуючи соціальну необхідність та інтереси 

місцевого населення у забезпеченні безперервного процесу містобудівної 

діяльності в межах Олександрівського старостинського округу, а також 

положення ст. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, 

ратифікованої Законом України від 15.07.1997, керуючись Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», Земельним кодексом України, 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська 

сільська рада Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити генеральний план села Олександрівка, поєднаного з 

детальним планом території села Олександрівка Фонтанської сільської ради 

Комінтернівського (Одеського) району Одеської області. 
2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж села Олександрівка Фонтанської  сільської ради 

Комінтернівського (Одеського) району Одеської області. 

3. Доручити виконавчому комітету Фонтанської сільської ради 

замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою 

щодо встановлення меж села Олександрівка Фонтанської  сільської ради 

Комінтернівського (Одеського) району Одеської області. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 
 

 

 

Сільський голова                                 (підпис)                            Н.Г. Крупиця 
 



                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Тринадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 
 

№ 257 – VIІІ                                                                              06 липня 2021 року 

 

Про затвердження  генерального плану селища Світле,  

поєднаного з детальним планом території селища Світле 

Фонтанської сільської ради Комінтернівського (Одеського) району 

Одеської області 

Розглянувши генеральний план селища Олександрівка, поєднаного з 

детальним планом території селища Світле Фонтанської сільської ради 

Комінтернівського (Одеського) району Одеської області, розроблений ПрАТ 

«ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ», враховуючи соціальну необхідність та інтереси 

місцевого населення у забезпеченні безперервного процесу містобудівної 

діяльності в межах Олександрівського старостинського округу, а також 

положення ст. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, 

ратифікованої Законом України від 15.07.1997, керуючись Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», Земельним кодексом України, 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська 

сільська рада Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити генеральний план селища Світле, поєднаного з 

детальним планом території селища Світле Фонтанської сільської ради 

Комінтернівського (Одеського) району Одеської області. 
2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж селища Світле Фонтанської сільської ради 

Комінтернівського (Одеського) району Одеської області. 

3. Доручити виконавчому комітету Фонтанської сільської ради 

замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою 

щодо встановлення меж селища Світле Фонтанської  сільської ради 

Комінтернівського (Одеського) району Одеської області. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 
 

Сільський голова                                 (підпис)                            Н.Г. Крупиця 
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