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П ро стан виконання плану
заходів з реалізації К онцепції
розвитку азово-чорноморського
м орського узбереж ж я Х ерсонської
області на 2016 рік
З метою реалізації полож ень Схеми планування території Х ерсонської
області, затвердж еної ріш енням обласної ради від 08 серпня 2014 року
№ 1070, в частині створення сприятливих умов для залучення інвестицій у
розвиток азово-чорном орського морського узбереж ж я на території області та
забезпечення раціонального використання земель рекреаційного призначення,
розпорядж енням голови обласної держ авної адм іністрації від 30 грудня
2015 року № 816 затвердж ено план заходів з реалізації К онцепції розвитку
азово-чорном орського морського узбереж ж я Х ерсонської області на 2016 рік.
В казаним планом заходів визначено три основні напрямки дій:
перш ий - проведення громадських слухань для врахування інтересів
гром адськості в проектах детальних планів території зем ельних ділянок під
будівництво о б ’єктів рекреаційно-оздоровчого призначення на узбережжі
Ч орного моря в адміністративних меж ах Голопристанського району та
затвердж ення
детальних
планів
території.
В ідповідальні
виконавці:
Г олопристанська районна держ авна адміністрація, управління містобудування
та архітектури обласної держ авної адміністрації;
другий - підготовка необхідної докум ентації та забезпечення проведення
зем ельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок, на які розроблено
детальні плани території. Відповідальні виконавці: Д епартамент екології та
природних ресурсів обласної держ авної адміністрації, ю ридичне управління
апарату обласної держ авної адміністрації;
третій - встановлення прибереж них захисних смуг за меж ами населених
пунктів на території Голопристанського, Генічеського та С кадовського районів.
В ідповідальні виконавці: Д епартамент екології та природних ресурсів обласної
держ авної адміністрації, Голопристанська, Генічеська та С кадовська районні
держ авні адміністрації.
В ідповідно до плану заходів з реалізації К онцепції розвитку азовочорном орського морського узбереж ж я Х ерсонської області на 2015 рік,
затвердж еного розпорядж енням голови обласної держ авної адм іністрації
від 24 червня 2015 року № 377, протягом липня - грудня 2015 року
управлінням м істобудування та архітектури обласної держ авної адміністрації
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було забезпечено розроблення проектів детальних планів території земельних
ділянок під будівництво о б ’єктів рекреаційно-оздоровчого призначення на
узбереж ж і Чорного моря в адміністративних меж ах С кадовського та
Г олопристанського районів.
У ж овтні 2015 року в Скадовському районі проведено громадські
слухання та розпорядж енням голови С кадовської районної держ авної
адм іністрації від 06 листопада 2015 року № 448 затвердж ено проекти детальних
планів території 8 зем ельних ділянок, розташ ованих за меж ами населених
пунктів на території С кадовської м іської ради С кадовського району, для
розм іщ ення о б ’єктів рекреаційно-оздоровчого призначення.
Згідно з планом заходів з реалізації К онцепції розвитку азовочорном орського морського узбереж ж я Х ерсонської області на 2016 рік у
Г олопристанськом у районі 12 січня 2016 року відбулися громадські слухання,
за результатам и яких розпорядж енням голови Голопристанської районної
держ авної адм іністрації від 03 лю того 2016 року № 32 затвердж ено детальні
плани 3 зем ельних ділянок, розташ ованих на території К руглоозерської
сільської ради
Голопристанського
району, для розміщ ення
о б ’єктів
рекреаційно-оздоровчого призначення.
Розроблення та затвердж ення детальних планів території забезпечило
м ож ливість подальш ої підготовки і проведення земельних торгів з продажу
права оренди земельних ділянок для розміщ ення о б ’єктів рекреаційнооздоровчого призначення з урахуванням вимог частини третьої статті 24 Закону
У країни «П ро регулю вання містобудівної діяльності».
К онкурсною комісією виконавцем земельних торгів з продажу прав
оренди 3-х зем ельних ділянок на території Скадовської міської ради обрано
ТБ «А грарна Бірж а», реш ти земельних ділянок на території Скадовської міської
ради та Голопристанського району - П П «Сокіл».
Розпорядж енням
голови
обласної
держ авної
адм іністрації
від
20 ж овтня 2015 року № 618 приватному підприємству «Сокіл» надано дозвіл на
розробку технічної докум ентації про нормативну грош ову оцінку 2-х земельних
ділянок на території Скадовської міської ради.
Для забезпечення реалізації заходів із встановлення прибереж них
захисних смуг за меж ами населених пунктів на території Голопристанського,
Генічеського та С кадовського районів Д епартаменту екології та природних
ресурсів обласної держ авної адміністрації було визначено завдання щодо
вклю чення відповідних робіт до плану перш очергових природоохоронних
заходів для ф інансування з обласного Ф онду охорони навколиш нього
природного середовищ а. П роте в поточному році не було передбачено
фінансування на заходи із встановлення прибереж них захисних смуг.
В ідсутність встановлених відповідно до вимог чинного законодавства
прибереж них
захисних
смуг
сприяє
нераціональному
використанню
прибереж них територій, що негативно впливає на розвиток азовочорном орського морського узбереж ж я області.
З метою забезпечення сталого розвитку азово-чорноморського морського
узбереж ж я на території області, раціонального використання та регулювання

забудови прибереж них територій, відповідно до статей 2, 13 Закону України
«П ро регулю вання містобудівної діяльності», статті 60 Земельного кодексу
України, керую чись статтями 2, 6, пунктами 2, 7 частини перш ої статті 13,
пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону України
«П ро м ісцеві держ авні адміністрації»:
1. Управлінню містобудування та архітектури обласної держ авної
адм іністрації:
1.1. До 30 січня 2017 року забезпечити підготовку та подання до обласної
ради необхідних документів для затвердж ення проекту містобудівної
докум ентації «С хема планування території узбереж ж я Чорного та Азовського
морів в м еж ах Х ерсонської області».
1.2. П ісля затвердж ення в установленом у порядку проекту містобудівної
докум ентації забезпечити її надання в електронному вигляді Генічеській,
Голопристанській, Каланчацькій, Скадовській та Чаплинській районним
держ авним адміністраціям, а також відповідним структурним підрозділам
обласної держ авної адм іністрації та територіальним органам центральних
органів виконавчої влади.
2. Д епартам енту екології та природних ресурсів обласної держ авної
адм іністрації:
2.1. О рганізувати та забезпечити розроблення протягом 2017 року
проекту зем леустрою щ одо встановлення прибереж ної захисної смуги Чорного
м оря в адм іністративних меж ах Л азурненської селищ ної ради Скадовського
району.
2.2. Т римати на постійному контролі питання підготовки та проведення
зем ельних торгів з продаж у права оренди земельних ділянок морського
узбереж ж я в меж ах Голопристанського та С кадовського районів, на які
розроблено детальні плани території.
3. Рекомендувати Головному управлінню Д ерж геокадастру у Х ерсонській
області сприяти розробленню проектів землеустрою щ одо встановлення
прибереж них захисних смуг, а також визначеним виконавцям зем ельних торгів
у розробленні технічної докум ентації та підготовці лотів до продажу на
зем ельних торгах права оренди земельних ділянок.
4. К онтроль за
виконанням
цього
розпорядж ення
покласти на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації А дам чика О.О.

Голова обласної
держ авної адм іністрації
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