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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIШСТРАЦIЯ

розп ОРЯДЖЕННЯ
, м. Кам'янка-Бузька х, //?/2S-аУ// 2.-' ,. ц" йл/?2

Про розроблення dеmuльноzо плuну
mерumорii dля обслуzовування
нu!сumловлlх буliвель u4о розmашованi
на mерumорii Сiлецькоi сiльськоi раdu
с. Тарmак по вул. I. Фрuнка, 4 (за

.ц е мс аIи u н ас ел ен о z о пу н кmу)

,*

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiнИ <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

закону Украiни uпро регулювання мiстобудiвноi дiяльностi>>, постанови

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.05.2011 Jф 555 <Про затвердження

порядку проведення громадських слуханъ щодо врахувань громадських

iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноi документацii на

мlсцевоМу рlвн1), наказУ MiHicTepcTBa реПонаJIъного розвитку, булiвництва

та житлово-комунаJIьного господарства Украiни вiд 16.11.2011 JYS 290 <ПРО

затвердження Порядку розроблення мiстобудiвноi документацiI>,

зареестрованого в VIiHicTepcTBi юстицii Украiни 20.|2.2001 за N |468120206,

розглянувшИ клопотаннЯ деректора пП <Лъвiв-ПАК) Кравчука Андр.iя

Iвановича вiд 20.01 ,20]11:

1. Розробити детальний ттлан територii земелъноi дiлянКи ДЛЯ

обслуl,овування нежитлових булiвель що розташованi на територiТ СiлецькоТ

сiльськоi Ради с. Тартак по вул. I. Франка, 4 (за межами населеного пункту).

2. Фiнансування робiт по розробленню детаJIьного плану територiТ

здiйснити за рахунок коштiв ПП <Львiв-ПАк>> (власника об'скта нерухомого

пrайна).

З. Вiддiлу мiстобулування, архiтектури та будiвништва РаЙОННОi

державноi адмiнiстрацii 1Р.Клiщ) спiльно з деректором пП <Львiв-ПАк>

Кравчуком Андрiсм Iвановичепл забезпечити:

укладення договору на розроблення мiстобулiвноТ докУМеНТаUii iЗ

проектною органiзацiсю, яка мас у свосму складi особу з вiдповiдним



L

l

l

l

ква;riфiкацit"tнtIrt сертrIфiкато\I на виконання робiт з розроблення
rriстобl:iвноi Jокr,rtентацiТ, пiдготовку та надання вихiдних даних на

розробкr Jетального плану територiт та розгляд проектних матерiалiв у
порядк\,, визначеному чинни\,I законодавством УкраТни;

оприлюднення цього розпорядження на офiшiйному веб-сайтi

райлержадмi Hi страчi i:

- орr,анiзацiю процедури гроN{адських слуханъ детального ппану територiТ
l, вiilгtовiдгtостi до чинного законодавства Украiни;

гIодання детального плану територiТ на затвердження в районн1,
/lepIiaBI-I\, алпtiнiстрашiю y I]становленоN,{у законодавствоN{ УкраТни поря/{ку.

4.Контроль за виконанняN,{ розпорядження покласти на першого
заступника головLl райдержалмiнiстрацii А. Вашкiвського.

Голова tB.I. К"рилич.


