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lJi,ltltoBi,,llIo .ito '.]al<clttl, YKpaTitrr <l lpo bticrtcBi .llcp)IiзL]Ll, a_ruirlicTpaшiTl>.

Закону УкраТни uПро реI,улiOlJаtlitя п,riс,гобу,,liвноТ дiя,ltьttос,ri>, ilостанови
Кабiнету N4iHic,TpiB УкраТrlи вiд 25,05.20ll Лq 55_5 <<Ilpo затверл}i{е}I}iя

I Iорялку rIроведенIiя гроN4адських cJlyxa}ib шlодо врахувань громадських
iHTepeciB пiд час розробленrrя проектiв мiстобулiвноТ документашiТ FIa

мiсцевош,tу piBHi>, наказv N4iHicT,epcTBa регiонального розвитку, булiвниl_iтва

],а житлово-комунаjIьного госг]о/lарс,гва УкраТrrи Bi:t l6,11,20Il .\Г9 290 <IIро

затвердiкення Г{орялку розроб;tенrtя мiсr,обулiвrtоТ l1oKyMeHl,ariiT>,

заресстрованого в N4irriс,герствi rостицiТ УкраТни 20,12.2001 за ЛЪ 1468l202a6,

розглянуi]ши заяву гр.'Геслi О"цега Васи"цьовича вiд 09.03 .20lr7:

1, Розробити деr,альний пJIаI{ териT,орiТ земельilоТ iliляttки ,ILJIя

обслуговуваr{r{я iснуiочих нежи,г.]Iових ttримiu{еF{ь IIа Tep}{l,opiT с.[Зихогtнi B\,"il.

}Ковтанецька, }Ковl,анецькоТ сiльськоТ рали (за меrками Ijаселеного пункту),
2.Фiнанс\ ваi{ня робiт, по розробленttю де,гаJIьItоl,,о плану терrт,горiТ

з:liйснити :]а рах),Flсlк KolltT,iB гр. 'I'eclri Олеl,а Васlл"ltьовича (власнLIка об'скта
Hepyxoп4o1,o майtiа),

З. Вi.цдiлу мiстобулуванI{я, архiтек,гури та булiвниu,гва райtоittrоi
/IержавFIоТ адмirriстрачiТ (Р,Клiru) спiльно з гр,Т'есля О;tегом l]асильовичем
забезпечи,ги;

},клаllення дtlI,оLiорv Ila рtlзроб,,lенllя мiстобулiвгrоТ itокумеrrтацiТ iз

проек1,}{ою орг,алliзаr-iiсtо, яка мас у сво(]]\4у cK;lalli особу:з вiдtlовi/tilим
rtвалiфiкаliiйнлtм сертифiкатоN4 Flа вIlt(онаItня робir, з розроб;iенн,rt
мiст,обулiвrrоТ докумеllт,аrдiТ, гti;lготовку ,га LIадання вихiдt-tих даIIих ,r1



розробку детального пJlаI{у ,гериторiТ ,га розгля/l проектних матерiалiв у
порядку, визначеFlому Ltинним закогlо/lавствоьл УкраТни;

огIриJrюднеIltIя t{ього розпорядх{ення на офiшiйному веб-сайтi

райдержадм i н i страшiТ;

- органiзацiю процедури громадських слухань детальFIого плану територiТ

у вiлповiдностi до чинrIоI,о законодавстtsа УкраТни;

подання детального гI-lIан)/ територii' rla затвердження в районrrу
державну адмi Hi страцiю у встановленоN4у законодаI]ством Укра1ни порядку.

4.Контроль за виконаFIIIяN,I розпоряlIження покласти на першого

заступника гоj]ови райдерrкадплiнiстрацiТ А, Rашlкiвського.

B.I. Ки;rилич
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