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KAI\4, янкА-БузькА рАЙоннА дЕряtАв нА АдIч{IнI с трАLIIя

розпорr1 джЕння
Ц,9ццС Пt цсlgl foЭ /?РЫ. Itам,янка-Бузъка-с- о/ у, /э 1 3,/ry{-o3//7

Про розроблення dеmuльноzо пJлану
mерumорu dля обслуzовування
неJrcumJlовuх буDiвель шqo розmашованi
на mерumорii Яtовmанецькоi сiльськоi
раDu с. BupiB по вул, Щенmральна, б2 (за

"\|atc ал| u нас елен о zo пу н кmу)

Вiдповiдно до статей 6, |З,20, З9, 4| Закону УкраiЪи кПро мiсцевi

державнi адмiнiстрацii>, статей 8, 10, |6, 19, 2I Закону УкраТни <Про

реryлювання мiстобудiвноi дiяльностi>>, cTaTTi 13 Закону УкраiЪи <Про
основи мiстобулування)), Порядку проведення |ромадських слуханъ щодо
врахування |ромадських iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобудiвноТ

документацii на мiсцевому piBHi затвердженого постановою Кабiнету"
MiHicTpiB Украiни вiд 25.05.2011 Jф 555, Порядку розроблення мiстобудiвноТ

документацii, затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
будiвництва та житлово-комунального господарства УкраiЪи вiд 1б.1 1 .2011
Ns 290, розгJшнувши клопотання директора ТзОВ (АГРО ЛВ ЛIN4IТЕД)
Андреа Щжеймс Б'янко вiд 25.10.20117:

1. Розробити детальний план

2. Фiнансування робiт по розробленню детального rтлану територii
здiЙснити за рахунок коштiв ТзОВ (АГРО ЛВ ЛIМIТЕД) (власника об'скта
нерухомого майна).

З. Вiддiлу мiстобудування, архiтектури та будiвництва районноi
державIrоi адмiнiстрацii (Р.Клiщ) спiльно з деректором ТзОВ (АГРО ЛВ
ЛIМIТЕД>> Андреа Щжеймс Б'янко забезпёчити:

,обслуговування нежитлових будiвель
Жовтанецькоi ci.lTbcbKoT ради с. Вирiв
населеного пункту).

територii земельноi дiлянки для
що розташованi на територii

по вул. Щентральна, 62 (за межами



гIроектною органiзацiсю, яка мае у своему складi оообу з вiдповiдним
.t.квалiфiкацiйним оертифiкатом на виконання робiт з розрOблення

мiстобудiвноi документацii, пiдготовк1. та надання вихiдних даних на
розробку дет€tльного плану територii та розгляд проектних матерiалiв у
порядку, визначенOму чинним законодавством УкраiЪи;

оприлюднення цього розпорядження на офiцiйному веб-сайтi
райдержадмi Hi стр ацii;

'- органiзацiю процедури |ромадських слуханъ дет€tльного плану територiТ
у вlдповlдност1 до чинного законодавства Украiни;

поданнЯ дет€LльногQ плану територiТ на затвердження в районну
державну адмiнiстрацiю у встановленому законодавством Укратни порядку.

4.контролъ за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови iнiстрацii А. Вашкiвського.

Голова B.I. Кирилич
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