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KAN4, ЯНКЛ-Б УЗЬ КЛ Р АЙОННА ДЕРЖАВ НА АДN4IНI С ТРАЦIЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
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Про розроблення demcb,lbHozo плону
mерumорii dля змiнu цiльовоzо прuзначення
земельноi diлянкu з веdення особuсmоzо
селянслrкоzо zоспоDарсmва dля веdення
саOiвнuцmва на mерumорii c.PeMeHiB
PeMeHiBcbKo| сiльськоi padu (за MeHcoMLt
населеноео пункmу)

Вiдповiдно до Закону Украiни uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

Закону УкраТни <Про регулювання мiстобулiвноТ дiяльностi>>,. гtостанови

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25,05.201l J\Ъ 555 <Про затвердження

Порялку проведення громадських слухань щодо врахувань громадських
iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноТ документаuii на

мiсцевому piBHi>, наказу N{iHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвництва
та житлово-комунального господарства Украiни вiд 16.11.20l1 М 290 кПро
затвердження Порядку розроблення мiстобулiвноТ документацii>,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 20.12.2001 за J\гч 1468120206,

розглянувши заяву гр.Луrrrанця Миколи Васильовича вiд 28.03 .2017

1. Розробити детальний план територii земельноТ дiлянки для змiни

цiльового призначення земельноТ дiлянки з ведення особистого селянського

господарства для ведення садiвництва на територiТ c.PeMeHiB Ременiвськоi
сiльськоi ради (за межами населеного пункту).

2.Фiнансування робiт по розробленню детального плану територiТ

здiйснити за рахунок коштiв гр, Лушанця N{иколи Васильовича (власника

нерухомого майна).

З. Вiддiлу мiстобулування, архiтектури та будiвничтва районноТ
державноТ адмiнiстрачii 1Р.Клiщ) спiльно з гр. Лущанчем VIиколою

васильовичем забезпечити :

укладення договору на розроблення мiстобулiвноi документаuiТ iз

проектною органiзацiсю, яка мае у своему складi особу з вiдповiдним

квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з розроблення



мiстобулiвноТ докl,п.,tентацii, пiдго,говку та надання вихiдних даних на

розробку детального плану ,гериторiТ та розгляд проектних rчrатерiалiв у
порядку, ви знач elIo\r}, ч и г{ r{ и м зако гlojlaвcтBolr У Kpai'll и ;

оrlриjlюj{I{енtlя llього розIlоряjl}I..еlItlя tIa офiuiЙнол,r5l веб-саЙ,гi

райлержадпr i н i страцii;

- органiзацiю процедури гроN,lадських слухань детального плану територiТ

1, вiдповiдностi до чинного закоI]одавства УкраТни;

подаiiня ;цс,гд_,Iьl{оI,о гI_]аII\l r,с,ри,горii Ila за,гRердiкеI{ня в райоrrirу,

державну адш,riнiсr,рацiю )l I]становлеItоNlIу закоt{одавствоN,I Укра[ни порядку.

4. KoHтpo-,tb за викоIlанIiя]\,1 розпорядIiення залt{шаю за собою.

Перший заступник голови
раЙдержадмiнiстрацii ,/rfu,9 А.с. Вашкiвський
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