
            

 
У К Р А Ї Н А 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
___12___ сесія ____VI____ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 30.09.2011 №200-12/VI 
 
 
Про розроблення детального плану 
території в районі стадіону „Буревісник”, 
обмеженої вулицями Дніпробудівська  
та Набережна  
 
 
 
 
 На виконання Державної цільової програми „Хокей України”, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 №1194, 
відповідно до наказу Національного агентства з питань підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року  
від 10.11.2010 №175 „Про затвердження переліку об’єктів будівництва на  
2011-2012 рік”, міської програми містобудівної діяльності і створення 
геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи 
м.Дніпродзержинська на 2004-2013 роки, затвердженої рішенням міської ради 
від 19.12.2003 №266-11/XXIV зі змінами,  враховуючи службову записку 
управління головного архітектора міста міської ради (Бєлобородов) вх. від 
10.08.2011 №12-21/935, відповідно до п.3 ст.8, ст.19 Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності”, п.6.1. розділу 6 ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 
„Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та 
затвердження детального плану території”, керуючись п.42 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Розробити детальний план території в районі стадіону „Буревісник”, 
обмеженої вулицями Дніпробудівська та Набережна, згідно з додатком. 

2. Визначити управління головного архітектора міста міської ради 
(Бєлобородов) замовником щодо розроблення детального плану території в 
районі стадіону „Буревісник”, обмеженої вулицями Дніпробудівська та 
Набережна. 
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3. Управлінню головного архітектора міста міської ради 

(Бєлобородов) забезпечити: 
3.1. Розроблення детального плану території в районі стадіону 

„Буревісник”, обмеженої вулицями Дніпробудівська та Набережна. 
3.2. Узгодження зазначеного детального плану території кварталу згідно з 

чинним законодавством. 
3.3. Надання на затвердження міській раді детального плану території в 

районі стадіону „Буревісник”, обмеженої вулицями Дніпробудівська та 
Набережна. 

4. Головному фінансовому управлінню міської ради (Колода) 
здійснювати видатки на розроблення детального плану території в районі 
стадіону „Буревісник”, обмеженої вулицями Дніпробудівська та Набережна,  
в межах затвердженого кошторису. 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на управління 
головного архітектора міста міської ради (Бєлобородов) та головне фінансове 
управління міської ради (Колода) в частині п.4., координацію – на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, 
начальника управління головного архітектора міста міської ради – головного 
архітектора міста Бєлобородова Ю.В., контроль – на постійну комісію з питань 
містобудування та архітектури міської ради (Селищев). 
 
 
 
 
Міський голова        С.О.САФРОНОВ 
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        Додаток 
         до рішення міської ради 
         від __________ № _______ 
 
 

СХЕМА 
території в районі стадіону „Буревісник”,  

обмеженої вулицями Дніпробудівська та Набережна 
 
 

вул.Набережна 

вул.Дніпробудівська

Умовні позначення:

              -  межі території, визначеної для розроблення детального плану  
 
 
Секретар міської ради        О.В.РУКАВІШНІКОВА 


