ПОВІДОМЛЕННЯ
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у
проекті «Детальний план території під розміщення кар’єру по видобуванню
вогнетривких та тугоплавких глин Розівської ділянки Кучерів’ярського
родовища на території Октябрської об’єднаної територіальної громади за
межами населених пунктів».
1. Мета, склад та зміст детального плану території.
Проект детального плану території розроблений з метою визначення
функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної
ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єкта
будівництва, визначенні всіх планувальних обмежень використання території
згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нармами та
отриманні правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Детальний
план складається із пояснювальної записки та графічних матеріалів. В
проекті дана оцінка існуючої ситуації території та визначені: основні
принципи планування та забудови території.
2. Основні техніко-економічні показники:
Площа земельної ділянки складає 120 га, яка складаэться із двох частин:
ділянка №1 площею 117,492 га та ділянки №2 площею 2,648 га
3. Відомості про замовника та розробника детального плану території та
підстави розроблення.
Детальний план розроблений на підставі розпорядження голови
Добропільської райдержадміністрації від 16.11.2015 № 374 «Про розроблення
детального плану території під розміщення кар’єру по видобуванню
вогнетривких та тугоплавких глин Розівської ділянки Кучерів’ярського
родовища на території Октябрської об’єднаної територіальної громади за
межами населених пунктів»
Замовником
розроблення
проекту
є
Добропільська
райдержадміністрація.
Розробником – ПП «Базальт», кваліфікаційний сертифікат АА № 001706
від 18.06.2013.
4. Інформація про місце і строки ознайомлення з детальним планом: з
проектом детального плану території можна ознайомитися з 10.02.2016 по
10.03.2016 в відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, за адресою м. Добропілля вул.
Московська, 1, I поверх, каб. 5; в будівлі Октябрської об’єднаної
територіальної громади за адресою с. Октябрське, вул. Октябрська, буд. 14, а
також на офіційному веб-сайті Добропільської райдержадміністрації
(dobrrda.gov.ua. в рубріці «Оголошення») та на офіціальному веб-сайті ПрАТ
«Глини Донбасу» (clays.prat.ua) .

5. Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду
пропозицій: головний архітектор, начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Міргородський Олександр Іванович (м. Добропілля, вул.. Московська, 1,
каб. 5, тел. 2-87-70).
6.Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:
Пропозиції до проекту приймаються в строки з 10.02.2016 по 10.03.2016. у
письмовому вигляді за адресою: м. Добропілля, вул. Московська, 1, відділ
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, каб. 5,
тел.2-87-70). Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із
зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим
підписом. Вони повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог
законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

