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ЮРКIВЦIВСЬКА СIЛЪСЬКА РАДА
талалаiъського району Чернiгiвськоi областi
(двадцять восьма сесiя сiльськоi ради
сьомого скликання)

рIшЕння
вИ24 червня 2020 року.
про затвердження мiстобудiвноi документацii

<<Генеральний план с.,ЮркiвЦi, с. Щовгалiвка
талалаiъського району Чернiгiвськоi область> та
<<fIлан зонування територiТ с. Юркiвцi, с. ,Щовгалiвка
талалаiъського району Чернiгiвськот область>,

до ст,

26, ст.. 59 Закону УкраТни "Про

мiсцеве
самоврядування в Украiнi", статей |2, !22, |7з, |J4, абзац 2 частини 2
статгi 134 Земельного кодексу Украiни, статей 19,25,46 Закону УкраТни

Вiдповiдно

,,ПрО землеустрiй", ст. ст. |6, 17 Закону Украiни ,,Про регулювання
мiстобудiвнот дiяльностi>, взявши до уваги протокол громадського
обговорення <генераJIьного плану та Плану зонування територiй сiл
Юркiвчi та,Щовгалiвка>>, засiданнЯ обласноТ архiтектУрно-мiстобулiвноТ
та Плану
Ради , розглянувши матерiали проекту кГенерального плану
зонування територiй сiл Юркiвцi та ,щовгалiвка> , розробленого дп
(ДIПРОМIсто> м. КиТВ з метоЮ забезпечення планомiрного,
економiЧного' обгрунтОваногО i компЛексногО розвиткУ циХ сiл,
пiдвищення ix рiвня благоустрою та створення сприятливих умов
життсдiялъностi населення сiлъська рада

ВиРIШиЛА:

мiстобулiвну документацiю <Генера_rrьний план с. Юркiвrri,
с. ,щовгалiвка Талалатвського району Чернiгiвськот областi> та кплан
зонуванНя теритоРii с. ЮрКiвцi, с. Щовгалiвка ТалалаТвського району
Чернiгiвськоi областi>.
2. Вважати таким, що втратив чиннiсть lrопереднiй кгенеральний план с.
юркiвцi, с. .щовгалiвка Талалатвського району Чернiгiвськот областi>>
розроблений в 1978 рочi.
3. Пiдготовку та вирiшення наступних питань проводи,ги t]lдгlо}3l.il}]о до
овI-алlвка
затвердженого Генералъного плану с. Юркiвцi
ТалаrrаiЪського району Чернiгiвсь
1. Затверлити

територiТ с. Юркiвцi, с. !овгалiвка Талlа-гrаiвського району ЧернiгiвськоТJ

областi>.

1) щоло змiни меж села;

2) пiдготовку вихiдних даних для розроблення планiв земельногосподарського устрою територii села та iншоТ землевпорядноТ
документацiТ;
3) розтаШуваннЯ

та проекryвання нового будiвництва, здiйснення
реконструкцiт, реставрацiт, капiта_гtьного ремонту об'ектiв

мiстобулування та упорядкування територiЙ;
4) вибiр, вилучення (викуп), надання у власнiсть

земельних дiлянок, надання дозволу

чи

користування

на будiвничтво

об'сктiв

мiстобудування;
5) розроблення та затвердження мiсцевl,п< rтравил забудови, детальних
планiв територiТ, планiв червоних лiнiй, iншоТ мiстобулiвноТ
документацiТ та проектiв;
6) проведення грошовоТ оцiнки земель;
7) розроблення та затвердження мiсцевих мiстобулiвних програм та
про|рам соцiально-економiчного розвитку;
8) органiзацiю роботи з проведення оцiнки впливу дiяльностi
пiдприсмств, установ та органiзацiй незалежно вiд фор, власностi
на стан довкiлля та визначення шляхiв та засобiв зменшення цього
впливу;
9) узгодження питання забудови та iншого використання терИТОРtй, В
яких зацiкавленi територiальнi громади сумiжних адмiнiСтРаТИВНОтериторiалъних одиниць;
встановлення на вiдповiдних територiях режиму використання
земель, передбачених для мiстобудiвних потреб.
4. Секретарю сiльськот Ради оприлюднити дане рiшення шляхом
розмiщення на iнформаuiйнi дошцi
5. .Щане рiшення набирас чинностi з моменту його оприлюднення.
6. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну
комiсiю з питань бюджету, котчryнальноТ власностi та економiчнОГО
.

розвитку села.

сiльський

с. N,{IрошниLIЕнко
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