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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

X сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 25 червня 2021 року Валки № 3 5 4

Про розробку детального
плану території з метою подальшого створення 
індустріального парку на території 
Валківської міської територіальної громади 
Богодухівського району 
Харківської області

Керуючись статтями 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 10, статтями 16, 19, 21, 
24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом 
України «Про індустріальні парки», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 
листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації» (із змінами), розглянувши лист відділу 
економічного розвитку та інвестицій Валківської міської ради, враховуючи 
висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи, та з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики, Валківська міська рада вирішила:

1. Розробити детальний план території, орієнтовною площею 23 га, 
розташованої на території Валківської міської територіальної громади 
Богодухівського району Харківської області, за межами міста Валки, з метою 
подальшого створення індустріального парку.

2. Визначити замовником детального плану території -  Валківську міську
раду.

3. Фінансування робіт по розробленню детального плану території 
здійснити за кошти Валківської міської ради.

4. Доручити Валківському міському голові укласти, у встановленому 
законодавством порядку, договір на виконання робіт.



5. Сектору архітектури та містобудування Валківської міської ради (Ігор 
БАННІКОВ):

5.1. Оприлюднити рішення шляхом публікації в місцевій газеті «Сільські 
новини».

5.2. Забезпечити виконання організаційних заходів щодо розроблення 
детального плану території.

5.3. Забезпечити проведення громадських слухань щодо розробленого 
детального плану території для врахування громадських інтересів в порядку 
визначеному чинним законодавством.

6. Секретарю Валківської міської ради (Людмила ІВАНСЬКА) 
організувати роботу з оприлюднення прийнятого рішення на офіційному веб- 
сайті http://valky-rada.gov.ua Валківської міської ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи (Володимир ДАР АГАН), та з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та

Валерій СКРИПНІЧЕНКО

http://valky-rada.gov.ua

