
                                                                                                                          

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

П’ятнадцятої сесії Фонтанської сільської ради VIІІ скликання 

с. Фонтанка 

 

№ 480 – VIІІ                                                                              23 липня 2021 року 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту внесення змін до детального 

плану території села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області в межах кварталу 31  на земельній ділянці за 

кадастровим номером - 5122783200:01:002:2828 

 

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

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

містобудівної діяльності», ст. 5.1 Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального України від 16.11.2011 № 290, 

розглянувши заяву директора ТОВ «ГРІН ЛЕНД-КОМ» Тарасової О.Ю., 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області - 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту внесення змін до детального 

плану території села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області в межах кварталу 31  на земельній ділянці за 

кадастровим номером - 5122783200:01:002:2828. 

2. Доручити виконавчому комітету Фонтанської сільської ради 

замовити проект внесення змін до детального плану території села Крижанівка 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області в межах 

кварталу 31 на земельній ділянці за кадастровим номером - 

5122783200:01:002:2828. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території (Шпат М.О.). 

 

 

Секретар сільської ради                                                            М.І. Матвейчук 
 

 


	Про надання дозволу на розробку проекту внесення змін до детального плану території села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області в межах кварталу 31  на земельній ділянці за кадастровим номером - 5122783200:01:002:2828
	Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 5.1 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерств...
	ВИРІШИЛА:
	1. Надати дозвіл на розроблення проекту внесення змін до детального плану території села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області в межах кварталу 31  на земельній ділянці за кадастровим номером - 5122783200:01:002:2828.
	2. Доручити виконавчому комітету Фонтанської сільської ради замовити проект внесення змін до детального плану території села Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області в межах кварталу 31 на земельній ділянці за кадастров...
	3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території (Шпат М.О.).

