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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОННД ДЕРЖАВFIА АДМIНIСТРАrЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/|,,/иl,{ч"tя /,pI 
ryФtrf

м. Кам'янка-Бузька

Про розроблення dеmальноzо плану
mерumорiii dля обслуzовування
неuсumJловuх буdiвепь Iцо ршmаоuованi
на mершmорit Яtовmанецькоi сiльськоi

раdч с. Велuке Колоdно по вул. Козака
€, 120б, 120z, 120в (зш MeJtcшlyru

насепеноzо пункmу)

Вiдповiдно до Закону Украiни пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

закону Украiъи <про реryлювання мiстобудiвноi дiяльность>, постанови

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.05.201 1 JЮ 555 кПро затвердженНя

Порядку шроведення |ромадських слухань щодо врахувань |ромадсъких
iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноi документацiТ на

мiсцевому piBHil>, накЕву MiHicTepcTBa регiон€ulьного розвитку, бУдiвниЦТВа

та житлово_комун€tJIьного госцодарства УкраiЪи вiд 16.11.20l| Jф 290 <ПРО

затвердЖеннrI ПорядкУ розробленнЯ мiстобуДiвноI документацii>,

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 20.|2.2001 За J\b 1468120206,,

розглянувши кJIопотання гр. Петояна Оганеса Арменовича. вiд 05.07.201,7:

1. Розробити деталъний план територii земельноi дiлянки Для

обслуговуваншI нежитлових будiвель що розташованi на територiТ

Жовтанецъкоi сiлъськоТ ради с. Велике Колодно по вул. Козака С,I20б,120Г,
120в (за межами насеJIеного пункry).

2. Фiнансуваннrl робiт по розробленню дет€Lльного плану територiТ

здiйснити за рахунок коштiв гр. Петояна оганеса Арменовича (власника

об'скта нерухомого майна).

3. Вiддiлу мiстобудування, архiтектури та будiвничтва раЙонноi

державноi адмiнiстрацiI (Р.Клiщ) спiльно з р. Петояном О.А. забезпечити:

укладеннrI договору на розроблення мiсiобудiвноi документацiТ iз

проектною органiзацiею, яка мае у своему складi особу з вiдгtовiдним



KBalriфirtartir.itrиlr ссрrr.tфiка,го]ч1 на викоttаIll{я робir з розроблення
b,ricT:oбy,;tiBiioi,ioKl,rtettTauiT, rti,ilt,о,говк\,,га I]аllаII1{я вихijlних jtаI{их на

рtlзробкl, jlel,a.rlbIto[,o гIjIzIну ,гериторiТ ,га 
розI,JIял IlpoeKTIIиx пла,герiа'lliв ),

I I оря.Itк),. t]l.{з I{ач е I I ol\I\, ч и н Il иN,{ законодавствоlr У краТни :

paii;tep;iar,,lN,I i l t i с,граri i Т.

- opгatliзattitcl rIpollcjlypi.r гроN,lадських c":tvxal{b jlстаjlьIIого плаII\, гериr'орiТ

l, вiдrrовi;ltlсlс,гi .llo L]иiIIlоI,о ]аконодавстtsа УкраТirи;

II().,lc]iiIirj .,tcIa.,1bil()I,() II.IaIl\ l,ериi,орiТ tla за,гвсрjliксIIIIя в райоtlttу

;tc})7iiaBtIv a.lirtitlic t1-1ltttiltl \ I]c l Lll1сlBJeIloN{\, :]акоIIодавс'гвоь,r УкраТни порялк\'.

4.Iiorrтpc1.1lb,]a вl]конанняN.,1 розпорядiliення покJIас,гl1 I{a перlLIого

зас,г\, I I I t и ка I-()"rIoBи рай,lерrкадпr i r,r i страцiТ А. I] аш к i вс ького.

Го.tов:t 'B.I. Кири.l!иtl


