
КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01.12.2015 № 293
Про розроблення  детального плану 
території  для реконструкції 
автомобільної газонаповнювальної
компресорної станції №3
під багатопаливну автозаправну
станцію за межами населених пунктів 
Рокитненської  сільської ради
Кременчуцького району
Полтавської області

Відповідно до статей 6,13,20, 41 Закону України  "Про місцеві державні
адміністрації",  статті 17 Закону України  "Про основи містобудування", статей
10, 19, 20, 21, 29 Закону України  "Про регулювання містобудівної діяльності",
Порядку  розроблення  містобудівної  документації,  затвердженого  наказом
Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального
господарства  України  від  16.11.2011  № 290,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції  України  від  20.12.2011  №  1468/20206  та  розглянувши   клопотання
товариства з обмеженою відповідальністю  "Кременчукавтогаз":

1.  Розробити  детальний план території для реконструкції  автомобільної
газонаповнювальної компресорної станції №3 під багатопаливну автозаправну
станцію   за  межами  населених  пунктів  Рокитненської  сільської  ради
Кременчуцького району Полтавської області.

 2.  Замовником  на  виконання  детального  плану  території для
реконструкції автомобільної газонаповнювальної компресорної станції №3 під
багатопаливну  автозаправну  станцію   за  межами  населених  пунктів
Рокитненської  сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області
визначити району державну адміністрацію. 

3. Фінансування   робіт  з  розробки  детального  плану  території  для
реконструкції автомобільної газонаповнювальної компресорної станції №3 під
багатопаливну  автозаправну  станцію   за  межами  населених  пунктів
Рокитненської  сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області
здійснити  за  рахунок  коштів  товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Кременчукавтогаз".

4. Детальний план  території  замовити у суб'єкта  господарювання,  які
мають у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат.

5. З метою забезпечення загальної доступності, сектору містобудування,
архітектури  та  з  питань  надзвичайних  ситуацій  райдержадміністрації,
розроблений  детальний  план  території  розмістити  на  офіційному  сайті
райдержадміністрації для громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення детального плану.
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6.  Розроблений  детальний  план  території  за  результатами  громадських
слухань  та  засідання  архітектурно-містобудівної  ради  при  управлінні
містобудування  та  архітектури  Полтавської  облдержадміністрації   підлягає
затвердженню райдержадміністрацією.

7.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Тютюнник О.І. 

Голова
районної державної
      адміністрації                                                                           В.ЯРМОЛА


