
yKPAiHA

lt. liart' я tlкii-Бузька

кдN4, янк д_Бу зъ кл р дЙ оннд дЕр)tдвнд ддN4IнI стрдцIя

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

оГ, rшrп,и-У ;,р{_У P,rt

Про розроблення dепlальноzо плану

mерumорii dля обслуzовув[tння

n un u*o в oi бу D iвл i ( бу D uно к, пuсiчн uка)

u4о розпхаlцовано на mерumорii

Б;анюiuнськоi сiльськоi| раdu с,

Банюнuн по вул. Курорmна, 2п (за

,м е}rc u,ц u н ас eJ rc но z о пу н кmу)

]li:tгrаrзi:tIIо jlo Закотiч Уitраirlи <IIро ьtiсцеlзi дер;ttавнi адьriнiстрацiТD,

Закоtтr, YrtpaTrii, ,<i lpo pel-\IjlloBaIltIя ь,riс,гобулiвноТ ,l{iя:tl,гtос,гi>. IIосl,аLlови

liабiнсr v h4ilric;piB YKpaTrrrr rзi:r ]5,05,201 l Л! 555 KIIpo затвердженн,1

i lоря,,trtу IiРОIjС.]iеlI}tя l,роNlадських cJlyXaHb шоло врахYRаIjъ громадських

itrr.срссitз ili;t, Liac роlзроб-tеtrriя rtpoeKTiB r,riстобулiвrrот докl rrrентаttiТ tLa

lttсtlсtзtlliir. 1liill;ili. tlаliа.зr'}"1ittiсr,ерс,гва рс:t,iонаjIьIIого розвиl,к),, бvдiвгtиttтtза

l,а )Iiи,I]Jlol]C)-iio\{\,ltii-ilbIlOгo I осli();|I,iрс,гва УrtраТни Bi;t l6, i 1,201 l J'{"9 290 <I1ptl

за.I]верjl)tiеliгirt I lоря,tку, розроб-пеttttя мiСr'ОбУЛiВrrОТ iloKYN'Ietl]'arliT>'

заресс1.1)оRаI{()i.о в Nliнiс,герсгвi rос,гицiт УкраТни 20.12,2001 за ,I$ l468/]0]06,

}l(j,]l..iяll\.]Jllil1 li.l{)ll()l illlIirl гl]. XYтKclt,(l i].t. вiд 2з,06,20,1 7:

1. i)tllлlltlilil,гrt .ilс,l,i]-,tьIIий II-ilatI r,ериrорi'i зецlе-rlьtlоТ дi",tянки j{jrя

обс:t;-,t.ов)/lJаtj1.1я Ilсiкиl,jlоRоТ бy;tiB.lli (бу,линок-пасiчника) it-ttl розтаUIоI]ана па

r,ериlорii |jанtоttиtlськоi сi-гiьськоТ Ради с. Банюlлин по вул, Курортна, 2гr (за

}.,I еiI{а\{и IIaccj lc tiогсl llvltKT,l, ),

з:tiiiс;it1.1.Ii .:ia pa.t),,IlOlt K{itli,liB i,1l. Х),,гtttlгО I].I. (BJlac}{LtKa об'с,к,га I{ep),xoN/toI,o

l,,r а ii rra ),

з. }] i,lt:ti.,r), rцiс,l,tl5.r,jlчl]tlt{i{я. архi,гектури та бу,tiiзtлиц,гва pal]oHHol

J(L]l)ittili]1l(l'i ir,,irtirricтplrrtii ii'.1,{.rlirri) clli,rbIlo з I,p, Xl,TKllrt R,L забезпечити:

'' 
K j la'[J] l i tr{ . \O 1.oiji)i]i,, iill 1lri,зpoб",l ctt t lяt л.tiс,t,обу.,ti rзtlоi .llоtt1,1,tеrl,гаl liТ iЗ

il})OCli.1.IlOIo орiаiliзlittiс,lо. 5{li:t t,i1.1( }, свос\1), ск.llадi особу, з BijlttoBiJttlиl,t



l,

ква.,riфiкацiйнип,т сертrtфiкато\1 tla виконання робir з розроблення

пriсr,обулiвllот ililк,чл,tентацiт, пiдготовку_ та надання вихiдних даних на

розробк1l дета.IIьI{оI'о Il-'taIl\, ,гериl-орiт та розглял проектних матерiалiв у,

порядкy, Bи:]lialtetlo\,I\/ LlIl II I I li\,! законодавс1во м У краТни :

ОIIРИ,il();lItеI:l}1я IlboI,o ро ]порядitiення на офiuiйномУ веб-сай"гi

рай дерх<адм i rr i с,гр а цi Т;

- орг.агriзацiкl гlроце.II),рlj I-ро\lадських слухань детального плану територ11

), вiдгIсlвijlгtос,гi д() чtlнноI,о закоttодаIзства УкраТНИ;

поjIання ,lIс,гаJIьI-{ог() IIJIан\, територiТ на затверд)tеннЯ В районн,v

j(ep7iaBI]\'аЛ\,llitriсrрапirо у I]с,гаI{ов-IIеIJоN{\1 законолаI]ствоN,l УкраТни порядку.

z1.ItorTr:po.rtb за ]]икоIlанняN{ розпорядя{енI{я покJас,ги на перIлоt,о

Голова
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ffi,ý ё/ lffil \*

ЗкЁдlttý
Ьgы


