Протокол № 2
засідання архітектурно-містобудівної ради
при Новопсковській райдержадміністрації
смт. Новопсков

27.09.2018

Присутні:
Похідняк Т.М.
Закутько JI.B.
Великохатський Д.Л.

начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та
будівництва райдержадміністрації, голова ради;
головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та
будівництва райдержадміністрації, секретар ради;
- начальник Новопсковського РБТІ;

Козлова О.В.
Нестеренко A.B.

- начальник відділу культури райдержадміністрації;
- голова Новопсковської районної організації українського союзу
ветеранів Афганістану;
Трухальов М.М.
- заступник начальника Новопсковського МРВ ГУ ДСНС України
у Луганській області, підполковник служби ЦЗ;
Бородіна А.П.
- заступник начальника Новопсковського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській
області;
Антоненко Н.М.
секретар Заайдарівської сільської ради, в.о. голови
Заайдарівської сільської ради
Також на засідання архітектурно-містобудівної ради був запрошений головний архітектор
ТОВ «РУБІЖБУДПРОЕКТ» - розробник містобудівної документації.
Вела засідання голова ради Похідняк Т.М.
Перелік питань, які пропонується розглянути на засіданні містобудівної ради:
1.
Робочий проект
- детальний план території площею 8 га в с,
Заайдарівка Новопсковського району, Луганської області. Проектна організація ТОВ
«РУБІЖБУДПРОЕКТ», розробник головний архітектор Волошин М.О.,
кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002955.
-

Похідняк Т.М. доповіла, що метою розроблення детального плану території є
зміна цільового призначення земельної ділянки, на якій розташовані будівлі та споруди,
що є у власності СТОВ «Заайдарівське». Так, як згідно ст.24 Закону України «Про
містобудівну діяльність» зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає
плану зонування території та/або детальному плану території забороняється.
За результатами обговорення вищезазначеного
питання
містобудівна рада
прийняла наступне рішення:
- проектній організації ТОВ «РУБІЖБУДПРОЕКТ», доопрацювати зауваження до
робочого проекту - детальний план території площею 8 га в с. Заайдарівка
Новопсковського району, Луганської області;
Заайдарівській сільській раді провести громадське обговорення стосовно детального
плану території площею 8 г а ^ ,^ г ^ ^ й д а р ів к а Новопсковського району. Луганської
області, після чого подати нал^с^а&і^чергової сесії сільської ради на затвердження з
врахуванням результатів гр9мадрёких слухань:\
Голова ради

Т. Похідняк

Секретар ради

Л.Закутько

