
 

 

НЕМІШАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЄКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Про розроблення детального плану території земельної ділянки загальною площею 5.9891 га, 

кадастрові номери 3221085500:05:001:0413,  3221085500:05:001:0414,   яка знаходиться на 

території с. Микуличі  Немішаївської селищної ради  та передбачається  для будівництва 

очисних споруд, розроблення  стратегічно-екологічної оцінки впливу на довкілля  та  

інженерного забезпечення 

 
  Приймаючи до уваги рішення № 08 -VІІІ-  Немішаївської селищної ради  «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для розміщення 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  технічної інфраструктури    (виробництво 

та розподілення газу, постачання пари та гарячої води,  збирання, очищення та розподілення 

води), яка знаходиться на території  с. Микуличі  Немішаївської селищної ради», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань  земельних відносин, агропромислового комплексу, 

архітектури та капітального будівництва, екології, охорони навколишнього середовища, лісового 

та водного господарства,  керуючись  ст.21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 50 Закону  України «Про землеустрій», ст. 92, 123 Земельного кодексу України, 

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

від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації», Законом України  «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про оцінку впливу на 

довкілля»     Немішаївська селищна рада   В И Р І Ш И Л А:  

 

  1. Надати дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки  загальною 

площею 5.9891 га, кадастрові номери 3221085500:05:001:0413,  3221085500:05:001:0414,   яка 

знаходиться на території с. Микуличі  Немішаївської селищної ради  та передбачається  для 

будівництва очисних споруд ( цільове призначення -  для розміщення основних, підсобних і 

допоміжних  будівель та споруд технічної інфраструктури    (виробництво та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води,  збирання, очищення та розподілення води). 

  2. Надати дозвіл на розроблення  стратегічно-екологічної оцінки містобудівної 

документації – детального  плану території земельної ділянки  загальною площею 5.9891 га, 

кадастрові номери 3221085500:05:001:0413,  3221085500:05:001:0414,   яка знаходиться на 

території с. Микуличі  Немішаївської селищної ради  та передбачається  для будівництва 

очисних споруд. 

  3. Надати дозвіл на розроблення проекту інженерного забезпечення території -  

земельної ділянки  загальною площею 5.9891 га, кадастрові номери 3221085500:05:001:0413,  

3221085500:05:001:0414,   яка знаходиться на території с. Микуличі  Немішаївської селищної 

ради  та передбачається  для будівництва очисних споруд. 

4. Визначити замовником виконання  детального плану території, стратегічно-

екологічної оцінки містобудівної документації та проекту інженерного забезпечення 

Немішаївську селищну раду Бучанського району Київської області. 

5. Виконавчому комітету селищної ради  забезпечити проведення громадських слухань 

для розгляду та узагальнення пропозицій громадськості до вищезазначеного проекту. 

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань 

планування бюджету, фінансів, ціноутворення соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

регуляторної політики та на постійну комісію з питань земельних відносин, агропромислового 



комплексу, архітектури та капітального будівництва, екології, охорони навколишнього 

середовища, лісового та водного господарства. 

7. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 06 сесії VІІІ скликання                          

№06-VІІІ-26 від 04.02.2021 року «Про розроблення детального плану території 

орієнтовною площею 8,00  га, яка знаходиться на території с. Микуличі  Немішаївської 

селищної ради  та передбачається  для будівництва очисних споруд». 

                                    

 

        Селищний голова      П. Перевозник 

 
смт Немішаєве 

№ 08-VІІІ- 

25.03.2021  року 


