
укрАТнА

КДМ, ЯНКД_БУ З Ь КД РДЙ ОННД ДЕРЖДВ FlД ДДN4IНI С ТРДЦIЯ

Про розроблення lеmальноzо плану
mерumорii dля обслуzовування
немсumловоi буDiвлi, u4о розmаLuована
нч mepumopit Кuм'янка-Бузькоt лticbKoi

раdu с. Забуэrcмся по вул, Сiчовuх
Сmрiльцiв, I52 (за IиеJкамu населеноzо
пункmу)

Ri,rrtoBi.itI,io Jlo _]aKorry УкраТни <IIро плiсцевi деря<авнi адшriнiстрацiТ>,

Закону УкраТни <ilpo регYJtlоi]ання мiстобу,лiвноТ лiя-цьностi>>, постанови

кабiнету N4iнiс.грiв УкраТни вiд 25.05.20 l 1 ,\Г9 555 <ГIро затВерДЖеННЯ

Гlоря:iкч Ilроl]е.ilсt{ня I,ро\Iа;цськ}lх с.1},хань щодо BpaxyrraHb громадських

itrTepeciB lli;t Llac ро.зроб;lеlttlя проек,гiв мiстобулiвноТ ДОкlrп,rенташiТ на

llicileBtllr1, рirзнi>. I{ilцaз\, |diгriст,ерс,гва регiонального розвитк1,, булiвниI{тва

l.а )itl гJlоl]о-коN{уt{а,lьI]оI,о госrIодарс,гва УкраТни вiд 16.1 l .20l l ,\Г9 290 uПро

затRерд)iенitЯ I iоряr;trt1' розроб;rенгrЯ r,riстобуЛiвноТ докуN,IеrIтацiТ>>,

заресстровLiIIоI,о rз N4iнiс,герсr,tзi iос,гиtliТ УкраТни 20.12.200l за ,]Yq l468i20206,

роз г,jlяi,I\,1] I tILl кJ] о Il о"гаtI liя I,р. Фе,,lака ЯI.С'. вiд 09.06. 2 0 1 7 :

l . Розрсlби,гИ .ltста,цьний Il-rIa}I т,ериторiТ зеN,lеjIьнОТ дiляtrки дJIя

обс:гчгов\.ваI{}lrt Ilс7(и,гj]оI]оТ б1,.,tiB,lti, ttto розташована на r,ериторiТ Кам'янка-

ljу.зr,коi rricbKoi Ради с. -3абу>riжя по в\,"ц. Сiчових Стрi.ltьцiв, 152 (за NIежами

Hace,IeFIoI,o II),н кт l,).

2. ФirтаrtсуВаIif.tя робi,г tIo розроб:Iеннtо jtel,aJ]ьI-IOI,o плаtlу l,ери]орl1

з,lliilснити за paxvпoц KoltrT,il] гр. Феi{ака Я.С. (власника об'скта нер),хоN,Iого

rtiriiH;t).

з. [Зiл;lilr1, ьliс1,обу,lуtsаIti{я] архi,rектlrlэи та бvдiвrtицтва районноi

j(epriaBtloT alrпliгricтpartii'(i),It"rrirrt) cгti.ltbtlo з гр.,ФелакоN,{ Я.С. забезIiечитlt:

укла]IеFrItя /1oI,oBop\, на розроб;rен}{я шriстобу:liвrlоТ документаuiТ iЗ

Ilpoet(.l.i{olo орI,аlliзалtiсrо, яка NIac ),cl]oсl\{y ск.падi особl,з гli.,lловijlтlим



ква.rrфiкацiйниv сертифiкатоN,{ на виконання робiт з розроблення
п,riстоб1,.riвноТ док\,N{еI{,I,аrtii, гti,lr,отовку та надання вихiдних даних на

розробкiI дета,lьI{ого п_llаli\,, "гери,горii та розгляд llроектних матерiалiв у
порядк\i, визначено\,1у чиIlF{и\.I законодавством УкраТни;

оприлюднення tlього розпорядження на офiuiйному веб-сайтi

райдер;каrrт i Hi с,гра rti Tl

- органiзацiкl IIроцедури i,роN{адських слухань ilетальноI-о пла}{у територiТ

l, вiдгlовiдгtос,гi jlo чиIlноI,о закоttодавсl,tsа УкраТни;

IIолаFIня ;1е,гального гIJIану r,ериторiТ на затвердження в районну
JIерiIiавгr\,адл,riнiстрашiю у встаI{овленому законодавством УкраТни порядк),.

4.KorTTpo_rrb ]а виконанням розпорядження покласти FIа першого

l"1,l{cpili ад]\,1 i н i с гр а ц i Т А . В аш к i вс ько го.
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