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кдм, янкд-Бузькд рдЙоннд дЕр}кдв нд дд}{IнIстрдцIя

розпорядяtЕння
2?о . с Ясt/Эrеа?м.Кам'янка-Бузька

Про розроблення dеmальноzо плану
mерumорii dля обслуzовування
ненtumловоi буdiвлi u4о ршmалаована
на mерumорii Прuбуltсанiвськоi
сiльськоi раdu с. Прuбунtанu вул. Мuру,
55к (за ллеJtссlмu населеноzо пункmу)

//з -2-оИ;

i]i:trrовiЛ[{о jlo ЗаконУ УкраТнИ uПрО мiсцевi дерlкавгli адпliнiстрацiТ>,

l]attotTr, Уrtратrrи <гlро регулювання мiстобулiвнот дiяльrtостi>, гIостанови

I{абirtстr, N4irTicTpiB Украiни вiд 25.05.201l лг9 555 uПро затверд}кення

ГIорялк1, гIроведення громадських слухань шодо врахувань громадських

ilrз,clэcciB rti/l час розроблення проектiв мiстобулiвгrот докуп,tентацiт на

l,tiсllеtзопtr, рitзгli>. FIаказ.Y N4iгIiстерства регiонаJIьного розI]ит,ку, булiвlIицтI]а

l,il )lil],l,-r]o]lO-KON4yi{aлbHoI,o господарства УкраТrrи вiдl 1б,l 1,20l l Nь 290 uПро

:tатверjliliе}II1я 11орядку розроблення мiстобулiвгrоТ документацiТ>,

зilрссс,гроRаI,IоI.о в N4iHicTepcTBi rостицiт Украiни 20.12.2001 за J\г9 1468/20206,

ро:]l,JIя]l}rвIi]}I к;lоilо,гаFlI]я гр. flулки Jlrобоп,rиРа N4ИКО.ltайОВИЧа Bi;l l0,07,20l7:

l. I)озроби,гИ дста;rьний плаIl територiТ зеп,rе;IьtiоТ дi;tяitки дJlя

обс:lr,гtlв\/I]аг{Iiя ttеiкит;товоТ булiвлi що розташована на територii

l Lpllбv;rtatriBcbKoi ci;rbcbKoI Ради с. Прибужани вул, N4иру, 55к (за меrкап,tи

ili.IcC. IcIlol () lt_r rtKr v).

2, Clittiil-tct,BaIIшя робiт по розроб-,lеннtо деl,альI{оI-о I]-rIaH\, тери,горii

з;tiiiсIIIlтIi ja ll.ix\IltlK KoutTiB гр. ДУлки Лrобомира N4иколайоiзича (власника

,,,] t tilll llcl]\ хо\Iого rrайна).
j. l]i,,t:ti"тly пriстобулуваI]I{я, архiтек,гури ],а бl,дiвниrtтва райоtrноТ

jte p/i.lllI1oT а,llп.,тiнiс.граrtiТ (Р.Клirч) спiльно з гр. /-iудrка Jlrобоl,tиротl,r

L,,{ lr Ko"rt а t"tO ]] 11ч с ]\{ :

)'К,llа;l{еt,I1{я лоI,овору на розроблепня шлiс,гобу:lilзтtоТ док}меFI,гацiТ iЗ

пpocKl.It()lo оргаtтiзацiею, яка N,{ac у своему сшIадi особу з вiдповiдним



кве-rIiфiкаr{iйt{иN.,I сертифiкатом на виконання робiт з розроблення

,rricToбyitiBrroT j{оку}{еFrтацiТ, пiдготовку та FIадання вихiдних даних на

розробкч дета-Iьного плану територiТ та розгляJJ ]lроектFIих пlатерiалiв у

порядi{у, визI{аLlено\,{у чинниN{ законодавством УкраТни;

офiцiйному веб-сайтi

ра iilllcp;iL]J rt i гt i с,граuiТ;

- tlрt.агtiзацiю процедури гроN{адських схухань детального плану територ11

)' вi,ltl;tltзi.lttilс,гi до LIиЕIFIого законодавства УкраТrrи;

IIojIatllш ле,гаJIьного плану територii на затвердженнЯ В районнУ

де]]iltавтr\, аlrtiтriстрашiю у встановленому законодавством Украiни порядку.

-1.iiotlтpo;rb за виконанIfям розпоряджеtlня IlокJIас,ги FIа першого

:]ас,г\,I ] { l I.I titl l,()_ tL) ви райдержадмiнiстрашiТ А. В аrл к i вс bкoi-o.

Го.,lоtзit

|..

$.I. Кирилич

ffi}','Ъ
ri:*:,;./ 

|i,,-1.': 
*о1,' i;'

.i j t:',i'_'i \4,
,,1.", ii:,-,'.' j4
'r*, 

". rr]; -"*--/ 
",,,i:.u-щý#Ф


