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ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГIЧНОiЕКОЛОГIЧПОiОЦШКИ
Проекту "Детальннй план територii, частнни с. Прнморське, бази

вiдпочинку по вул. Чорноморськiй, 15 в с. Прнморське Голопристанського
району Херсонськоi областi "

1. ЗАМОВНИК

КО "Кнiвзеленбуд" адреса: 04053, м. Киi'в, вул. Кудрявська, 23.

2. вид ТА основнт ЦIЛI ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
IIЛАНУВАННЯ, його ЗВ'ЯЗОК 3 шшими ДОКУМЕНТАМИ
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Вiдповiдно до пункту 3 частини першог статri 1 Закону Украши «Про
стратегiчну екологiчну ошнку», документи державного планування - стратегй,
плани, схеми, мiстобудiвна документашя, загальнодержавнi програми, державнi
цiльовi програми та iншi програми i проrрамнi документи, включаючи змiни до
них, якi розробляються та/або пiдлягають затвердженню органом державног
влади, органом мiсцевого самоврядування.

Детальний план е мiстобудiвною документацию мiсцевого рiвня, яка
уточнюе положения генерального плану населеного пункту та розробляеться з
метою визначення планувальноi' органiзацii' i функцiонального призначення,
просторовог композицii', параметрiв забудови та ландшафтнот органiзацiУ
частини територй населеного пункту, призначених для комплексног забудови
чи реконструкцii', та шдлягас стратегiчнiй екологiчнiй оцiнцi.



Детальний план територй (дr1Т) розроблясrься з метою визначения
територiального розвитку на проектний перiод з урахуваниям перспектив,
обrрунтованих рацiональним використаниям територiальних та природних
ресурсiв, а також з метою оптамальног функцюнальног органiзацiУ поселения,
яка мае забезпечувати розвиток та реконструкцiю сшьського поселения,
найкращi умови проживания та працi.

Детальний план територй розробляетъся на основi затвердженоУ
мiстобудiвноr документацй вiдповiдно до чинного законодавства з
використаниям матерiалiв мiстобудiвного та земельного кадастрiв на
територiю в межах населеного пункту. В складi ДПТ визначаються
мiстобудiвнi умови та обмеження (або уточнюються).

Мiстобудiвнi умови та обмежения згiдно зi ст.29 ЗУ «Про реrулювання
мiстобудiвноi" дiяльностi» включають, зокрема:

• вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначения земельноУ
дiлянки мiстобудiвнiй документацй на мiсцевому рiвнi;

• планувальнi обмежения (охороннi зони пам'яток кулътурноi спадщини,
межi iсторичних ареалiв, зони реrулювания забудови, зони
охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного
шару, в межах яких ше спецiальний режим i'x використання, охороннi
зони об'скпв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смути,
зони санггарног охорони);

• охороннi зони об'скпв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй,
вiдстанi вiд об'екта, що проектуеться, до iснуючих iнженерних мереж.

Детальний план територй частини с. Приморське, бази вiдпочинку по
вул.Чорноморськiй, 15 в с. Приморське Голопристанського району Херсонськог
областi" розроблено ДП "Укрдержбудекспертиза" на територiю загальною
площею 2,9 га на замовления КО "КиУвзеленбуд" згiдно з рiшенням трндцять
дев'ятоi" сесц сьомого скликания КруглоозерськоУ сшьськог ради
Голопристанського району ХерсонськоУ областi вiд 15.11.2018 р. № 475 "Про
падания дозволу на розробления детального плану територй частини
с. Приморське, бази вiдпочинку по вул. Чорноморськiй, 15 в с. Приморське
Голопристанського району Херсонськог областi" та вiдповiдно до завдання на
розробления, затвердженого эамовником.

Пiд час проектувания детального плану враховано мiстобудiвну документацiю
вищого рiвия:

-Генеральний план с. Бiльшовик (ВАТ "Херсон-Дiпромiсто"),
затверджений рiшенням Х сесй V скликания КруглоозерськоI сшьськог
ради вiд 21.09.2007 р. № 170;



- Схема планування територii' Херсонськоr областi (дП УДНДIПМ
"Дiпромiсто" iм. Ю.М. Бiлоконя), затверджена рiшенням ХХХ сесй VI
скликания Херсонськог облради вiд 08.08.2014 р.;

- Схема планування територй узбережжя Чорного та Азовського морiв в
межах Херсонськоi' областi (ДП УДНДIПМ "Дiпромiсто" iм.
Ю.М. Бiлоконя), затверджена рiшенням XI сесй VII скликания
ХерсонськоУ облради вiд 03.03.2017 р. № 378.

3) ТЕ, ЯКОЮ MIPOIO ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ВИЗНАЧА€ УМОВИ для РЕАЛIЗАЩi видш ДIЯЛЬПОСТI АБО
0Б'€КТШ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОПОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО
ЗДIЙСПЕШIЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦШКИ ВПЛИВУ НА довкшля (У
ТОМУ ЧИСЛI ЩОДО ВИЗНАчвння МIСЦЕЗПАХОДЖЕШIЯ,
РОЗМIРУ, ПОТУЖПОСТI АБО РОЗМIЩЕШIЯ РЕСУРСШ);

Територiя детального планування загальною площею 2,9 га, розташована по
вул. Чорноморськiй, 15 у с. Приморське (Ыльшовик) Голопристанського
району Херсонськоi' областi у пiвденнiй прибережнiй частинi села на узбережжi
Чорного моря.

Вiдповiдно до Схеми планування територй Херсонськог областi, село
Приморське (Бiльшовик) розташоване в оздоровчо-рекреацiйнiй зонi
"Чорноморська", де на 2036р. передбачаеться збiльшення мiсць оздоровчих та
рекреацiйно - туристичних закладiв до 9000.

Згiдно з дiючим Генеральним планом с. Приморське (Бiльшовик), за
функцiональним призначенням територiя розробки ДПТ вiдноситься до
рекреацiйно1 зони. На дiлянцi проектування розташованi iснуючi бази
вiдпочинку, у т.ч. - земельна дiлянка бази вiдпочинку КО "Ки1взеленбуд"
площею 1,7181 га, частину якоi' (0,172 га) займас земельна дiлянка, на якiй
розташоване нерухоме майно (будиночки вiдпочинку сезонного використання,),
що перебувае у спiльнiй частковiй власностi (по½) Колективного виробничо
комерцiйного пiдприемства "ПОБУТСЕРВIС" та гр, Ковальовог Клавдй
Макарiвни (згiдно з Iнформацiею з Державного реестру речових прав на
нерухоме майно, номер iнформацiйноi' довiдки 183143369 вiд 01.10.2019),
частина вул.Чорноморськiй мiсцевого значения та прибережног смуги моря.

Територiя бази вiдпочинку КО "Киi'взеленбуд" примикае до
вул.Чорноморськоi' мiсцевого значения, що сполучаеться з вул. Приморською -
головною вулицею села, яка проходить через його центр i е пiд'i'здом до
Приморського з боку села Круглоозерка.

Дiлянка мае безпосереднiй вихiд на узбережжя Чорного моря, що робить
iТ привабливою i комфортною для вiдпочивальникiв.



Вiдповiдно до основних напрямкiв розвитку рекреацiйноi' зони, що
визначенi у дiючому генеральному планi села, деталъним планом територй
розглядаютъся наступи! планованi рiшения:

- реконструкцiю бази, яка повинна вiдповiдати нинiшнiм тенденшям
вiтчизняноrо i свiтового мiстобудування, мати високу комерцiйну
привабливiстъ;

- ефективне використання рекреацiйних територiй: приведения мiсткостi
закладу до нормативних показникiв, створення комфортних умов для
проживания вiдпочивалъникiв;

- розпланувания та впорядкувания внутрiшнъоi.' структури проi"здiв та
пiшохiдних шляхiв iз забезпеченням мiсцями зберiгания транспортних
засобiв вiдпочивалъникiв, пiдключення до вуличноi" мережi населеного
пункту з врахуванням сформованою генералъним планом
розпланувалъноУструктури;

- озеленения набережног системою булъварiв, впорядкувания
припляжног i пляжног зон;

- забезпечения транспортного обслуговувания;
- забезпечення територй необхiдними мережами та об'сктами iнженерноi'

iнфраструктури;

- вирпцення проблем iнженерноi' пiдготовки та захисту гериторй, який
включас вертикальне планування, органiзацiю вiдведения дощових та
талих вод, берегоукрiпления, захист вiд пiдтопления.

Вiдповiдно до частини 1 статтi 3 Закону Украi.'ни «Про оцiнку впливу на
довюлля», здiйснення ошнки впливу на довкiлля с обов'язковим у процесi
прийияття рiшенъ про проваджения планованог дiялъностi, визначеноi.'
частинами другою i третъою статтi третьог, Така планована дiялънiстъ гцдлягас
оцiнцi впливу на довкшля до прийняття рiшення про провадження планованот
дiялъностi.

Даний документ державного планування не передбачае реалiзацiю видiв
дiяльностi або об'екпв, щодо яких законодавством передбачено здiйснення
процедури ошнки впливу на довкшля, вiдповiдно до статтi 3 Закону Украi'ни
«Про оцiнку впливу на довкшля».

4) ЙМОВIРШ НАСЛЩКИ

а) для довкллля; у тому числ! для населення:

В ходi здiйснення СЕО мають бути оцiненi ймовiрнi наслiдки реалiзацii'
документа державного планування детального плану територй частини села
Приморське, зокрема, маютъ бути оцiненi наслiдки для таких компонентiв
довкiлля:

грунти;
атмосферне повiтря;

- водю ресурси;



- стан фауни, флори, бiорiзноманiття, землi;
- клiматичнi фактори; у тому числi для здоров'я населения;

Виконання стратегiчноi' екологiчноi' оцiнки проекту "Детальний план
територii' частини с. Приморське, бази вiдпочинку по вул. Чорноморськiй, 15 в
с. Приморське Голопристанського району Херсонськоi' областi" передбачаЕ:
аналiз та оцiнку ймовiрних наслiдкiв та ризикiв реалiзацii' проектних рiшень
Детального плану як на окремi компоненти довкiлля (грунти, поверхневi та
пiдземнi воднi ресурси, атмосферне повiтря, рослинний i тваринний свiт), на
соцiально-економiчнi умови розвитку населеного пункту, а також на здоров'я
населения.

б) для територiй з природоохоронним статусом:

Природоохороннi територй представлен] прибережною захисною смугою
уздовж Чорного моря. Дана територiя належить до зони санiтарноi' охорони
моря з обмеженим режимом господарськоi' дiяльностi.

Пiд час здiйснения СЕО, варто оцiнити ймовiрнi наслiдки вiд
рекреацiйного об'екту, що пропонуетъся вiдповiдно до детального плану
територii' на територiй з природоохоронним статусом.

в) транскордоннi насзидки для довкзлля, у тому числ! для здоров 'я населення.

Зважаючи на географiчне положения с. Приморське транскордоннi
наслiдки реалiзацii' проектних для довкiлля, у тому числi здоров'я населения, не
очiкуються.

5. ВИПРАВДАНI АЛЪТЕРНАТИВИ, якт НЕОБХIДНО РОЗГЛЯВУТИ,
У ТОМУ ЧИСЛI ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

Не передбачаються.

6. ДОСЛIДЖЕННЯ, ЯКI НЕОБХIДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ 1
КРИТЕРП, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ШД ЧАС
СТРАТЕГIЧНОiЕКОЛОГIЧНОiОЦIНКИ

Основною метою прогнозу Е: оцiнка можливоi' реакцй навколишнього
природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини,
вирппення задач рацiонального природокористувания у вiдповiдностi з
очiкуваним станом природного середовища.

Bci методи прогноэування об'еднують у двi групп: логiчнi i формалiзонанi.

До лопчних методiв вiдносять методи iндукцii', дедукцй, експертних
оцiнок, аналогй.

При вiдсутностi про об'екг прогноэування лостоырних вiдомостей i, якщо
об'ект не гпдлягае математичному аналiзу, використовують метод експертних



ошнок, суть якого попягае у визначенi майбутнього на основi думок
квалiфiкованих спецiалiстiв-експертiв.

Метод аналогiй полягас в тому, що закономiрностi розвитку одного
процесу з певними поправками можна перенести на iнший процес, для якого
потрiбно зробити прогноз.

Формалiзованi методи подiляють на статистичний, екстраполяцi1 i
моделювання.

Статистичний метод грунтуеться на кiлькiсних показниках, якi дають
можливiсть зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.
Сутнiсть його полягае в отриманнi i спецiалiзованому обробленнi прогнозних
оцiнок об'екта через опитувания висококвалiфiкованих фахiвцiв (експертiв) у
певнiй сферi науки, технiки, виробництва.

Метод екстраполяцi1 полягас в перенесеннi встановленого характеру
розвитку певног територй чи процесу в майбутне, Цей метод ефективний при
короткостроковому прогнозуваннi стосовно об'екта, який тривалий час
розвивався рiвномiрно без значних вiдхилень. rрунтуеться вiн на вивченнi
кiлькiсних i якiсних параметрiв дослiджуваного об'екта за попереднi роки з
подальшим логiчним продовженням, окресленням тенденцiй його розвитку у
проmозованому перiодi;

Метод моделювання попягае у побудовi моделей, якi розглядають з
урахуваниям iмовiрноi· або бажанот змiни прогнозованого явища на певний
перiод, користуючись прямими або опосередкованими данями про масштаби та
напрями змiн. При побудовi проmозних моделей необхiдно виявити фактори,
вiд яких суттево залежить прогноз; з'ясувати i'x спiввiдношення з
проmозованим явищем; розробити алгоритм i програми моделювання змiн
довкiлля пiд шею певних факторiв.

Для здiйснення стратегiчноУ екологiчноУ оцiнки будуть
використовуватись вищевказанi методи, зокрема буде здiйснено:

- збiр та аналiз iнформацii' про поточний стан складових довкiлля,
включаючи значения ключових еколопчннх показникiв;

- проведения аналiзу слабких та сильних сторiн проекту детального
плану з точки зору екологiчноi' ситуацii';

- проведения консультацiй з громадськiсnо щодо екологiчних цiлей;
- визначенвя можливих чинникiв змiн антропогенного та природного

характеру;
- проведения оцiнки впливу об'екпв, якi можуть мати значний вплив на

складовi довкiлля та на стан здоров'я й добробут населения;
- монiторинг фактичного впливу впровадження документу державного

планування на довкiлля.



7. ЗАХОДИ, якт ПЕРЕДБАЧА€ТЬСЯ РОЗГЛЯВУТИ ДЛЯ
ЗАПОБIГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕНВЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛIДКШ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Пiд час пiдготовки звiту стратегiчноI екологiчноI оцiнки визначити
доцiльнiсть i прийнятнiсть планованоI дiяльностi i обгрунтування економiчних,
технiчних, органiзацiйних, санiтарних, державно-правових та iнших заходiв
щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходiв, спрямований на виявлення характеру,
iнтенсивностi i ступеня небезпеки впливу на стан навколишнъого середовища
та здоров'я населения будь-якого виду планованог господарськоI дiяльностi:

вивчити в регiональному планi природнi умови територй, яка межуе з
дiлянкою розмiщення планованоI дiяльностi, включаючи
характеристику поверхневих водних систем, ландшафтiв (рельеф,
родючi грунти, рослиннiсть та iн.), reoлoro-riдporeoлoriчнi особливостi
територй та iнших компонентiв природного середовища;

розглянути природнi ресурси з обмеженим режимом Ix використання, в
тому числi водоспоживання та водовiдведення, забруднення
атмосферного середовища;

оцiнити можливi змiни в природних i антропогенних екосистемах;

визначити шляхи мiнiмiзацiI негативного впливу на навколишне
середовище i бiоту;

зiбрати та проаналiзувати iнформацiю про об'скти розмiщення вiдходiв
(види та обсяги вiдходiв, мiсця Ix накопичення, природоохороннi
споруди, експлуатацiйнi можливостi).

повiдомити громадськiсть про ефективнiсть проекту i можливi
екологiчнi наслiдки.

В ходi СЕО провести оцiнку факторiв ризику i потенцiйного впливу на
стан довкiлля, врахувати екологiчнi завдання мiсцевого рiвня в iнтересах
ефективного i стабiльного соцiально - економiчного розвитку села та
пiдвищення якостi життя населения та вiдпочивальникiв.

8. ЗАХОДИ, якг ПЕРЕДБАЧА€ТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ
ЗАПОБIГАННЯ, ЗМЕНШЕНВЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛIДКШ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

В цiлому, розроблений у вiдповiдностi до державних будiвельних норм,
санiтарних норм i правил проект мiстобудiвноI документацй не матиме
негативних наслiдкiв.



9. пюпозицп ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМIСТУ ЗВIТУ ПРО
СТРАТЕГIЧПУ ЕКОЛОГIЧНУ ошню-
Стратегiчна екологiчна оцiнка буде виконана в обсягах, визначених

статтею 11 Закону Украiни «Про стратегiчну екологiчну ошнку».

Пропонуеться така структура Звiту iз СЕО:

1) змiст та основнi цiлi документа державного планування, його зв'язок з
iншими документами державного планування,

2) характеристику поточного стану довкiлля, умов життедiяльностi населения
та стану його здоров'я на територiях, якi ймовiрно зазнають впливу (за
адмiнiстративними даними, статистичною iнформацiею та результатами
дослiджень);

3) екологiчнi проблеми, у тому числi ризики впливу на здоров'я населения, якi
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територiй з
природоохоронним статусом (за адмiнiстративними даними, статистичною
iнформацiею та результатами дослiджень);

4) заходи, що передбачаеться вжити для запобiгання, зменшення та
пом'якшення негативних наслiдкiв виконання документа державного
планувания;

5) заходи, передбаченi для зшйснення монiторингу наслiдкiв виконання
документа державного планувания для довкiлля, у тому числi для здоров'я
населения;

6) опис ймовiрних транскордонних наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для
здоров'я населения (за наявностi);

7) резюме нетехнiчного характеру iнформацii', передбаченог пунктами 1-6 цiE:I
частини, розраховане на широку аудиторiю.

10.ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ I ПРОПОЗИЦii,
ТА СТРОКИ ix ПОДАННЯ.

КО "Киiвзеленбуд" адреса: 04053, м. Киi'в, вул. Кудрявська, 23.
тел./ факс: (044) 272-40-57, тел. (044) 272-40-52, 095-768-45-59.
Контактний email (сайту) eng.zeml@kievzelenbud.com
контактна особа - Менчак Н.М. - начальник сектору iз земельних питань

Зауваження та пропозицй до заяви про виэначення обсягу стратегiчноi'
екологiчноI оцiнки надаються протягом 15 днiв~Гi оприлюднення.

~

Виконувач обов'язкiв
генерального директора~АJiщ,ш,~ Олексiй КОРОЛЬ



КРУГЛООЗЕРСЬКА сшьськх РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГОРАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОi' ОБЛАСТI

РIШЕННЯ
Тридцять дев'ято] сесй сьомого скликання

Вiд 15.11.2018 року
с. Круrлоозерка

№475

Про надання дозволу на розроблення
детального плану територп , частини села
Приморське, б~зи вiдпочинку
по вул. Чорноморськ.й, 15 в селi Приморське,
Голопристанського району
Херсонсько·, областi

Розглянувши клопотання Кигвського комунального обелнання зеленоп
будiвництва та експлуатацй зелених насаджень мiста «Кигвэеленбуд» наданнэ
дозволу на розробку детального плану територй, площею 1,7181 га Д(

розмiщенi будinлi та споруди бази вiдпочинку Кишськот мгськот ради праве
набувачем яких с КО «Кигвзеленбуд» по вул. Чорноморсьюй, J 5 в сел
Приморське, Голопристанського району Херсонськог областi, вiдповiдно д<
ст.26 Закону Украгни «Про мiсцеве самоврядування в Украгн!», ст. 19 Закон)
Украгни «Про регулювання м.стобушвнот лгяпьносп», роздiлу IY Порядк
розроблення м.стобушвног докумеитацй, затnердженого наказом Мгн.стерств:
репонального розвитку, будгвництва та житлово-комунальноrо госполарств,
Укратни вiд 16.11.20]] р. № 290, наказу Мiнiстерства репонального розвитку
будгвництва та житлово-комунального господарства Укратни вiд 12.03"2012р
N 107 «Про затвердження ДБН Б.] .1-14:2012 "Склад та змiст детального план:
територп", сiльська рада

ВИР l ШИЛ А:
1. Надати дозвiл на розробку детального плану територл, частини сел:

Приморське, бази вiдпочинку по вул. Чорноморськiй, 15 в селi Приморське
Голопристанського району Херсонськот областi.

2. Сiльському голов: С.Л. Харитонову укласти договiр iз органiзацiсю, як
мае вiдповiдний сергифгкат на виготовлення детального плану територп.

3. Витрати по виготовпенню а" ого плану вище вказаног територi
ко /( .. 6 --jV..ГI ,,,. ~покласти на « и1 взелен уд». • 9~йо"~ .;: , ~

4.Контроль за виконан ~i~~<~Jfu.\ння покласти на виконавчи:
комiтет сгльськог ради.

1
1; ~( ! ., Q )} ~

с. - о ,, J с,гльськии голова \ ., ~ " ~. . -:),,, .
~ V. ' ·i·· ~- ;;~ '°о ~..{У~<:>,._,,\-:,с, "oJ • ,~'),г, с,
~4~ '"""~~

С.Л. Харитонов



КРУГЛООЗЕРСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГОРАЙОНУ

хвгсопсьюл ОБЛАСТI
РIШЕННЯ

Сорок сьомо'i сесй сьомого скликания

Вiд 02.07.2019 року
с. Круглоозерка

Про внесения змiн в рiшення тридцятьдев' ято] ceci'i сьомого
скликания Круглоозерсько'i сшьськоь ради вiд 1 5.11.2018 року
№ 475 «Про надання дозволу на розроблення детального плану територй ,
частини села Приморське, бази вiдпочинку по вул. ,Чорноморськiй, 15 в селi
Приморське, Голопристанського району Херсонсько'i областi»

№589

Ув'язку з тим, що пунктом 3 рiшення тридцять дев'ятог сесй сьомого
скликания Круглоозерськот сiльсько'i ради вiд 15.11.2018 року № 4 75 «Про
надання дозволу на розроблення детального плану територп , частини села
Приморське, бази вiдпочинку по вул. Чорноморськiй,15-В селi Приморське,
Голопристанського району Херсонськот областi» витрати по виготовленню
детального плану вище вказано'i територй покладено на КО «Ки'iвзеленбуд»,
згiдно ст. 26 Закону Украши "Про мiсцеве самоврядування в Украпп ",
сiльська рада

ВИРIШИЛА:

l. Внести змiни в рiшення тридцять дев'ятог сесй сьомого скликания
Круглоозерськот сшьськот ради вiд 15.11.2018 року № 475 «Про надання
дозволу на розроблення детального плану територй , частини села
Приморське, бази вiдпочинку по вул. Чорноморськiй, 15 в селi Приморське,
Голопристанського району Херсонськот областi», а саме пункт 2 викласти в
новiй редакцп : « 2. Кигвському комунальному обсднаннто зеленого
будiвництва та експлуатацй зелених насаджень мiста «Ки'iвзеленбуд» надати
право укласти договiр iз органгзашею, яка мае вiдповiдний сертифiкат на
виготовлення детального плану територй.»

2. Контроль за виконання~)!.аног_Q_.рiшення покласти на секретаря сiльськоi'
. ,,(.'/,JV,fJd•,.':y

ради Т.В. Н1гай. ~-- ·._з,·,.• , ;· t··-:,
/, ~ ./с, ---·--, ,., (> \\
ff,?::: ~о Г - ', <;,, .:\. .

':;° ';: ( , ;"'), 1 ; ~ ,1
::,~, 1(10.> )~-·-,1о u "._:v <;.1 li

Сiльський голова ~{~~~~~ ,f:-;~:~'!/ С.Л. Харитонов
~,1 " • \1 \,•v//
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