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Про ршроблення dеmсiльноzо плану
mерumорii 0ля обслуzовувuння
не?!сuпUtовLtх буdiвель u4о розmаuлованiна mераmорii Зубiвмосmiвськоt
сiльсько'i раOч с, Росrcанка по вул.
ButaHeBa, 86а (за меаrcамu нqселеноzо
пункmу)

Вiдповiдно до статей б, 13, 20, з9, 4\ Закону УкраiЪи uПро мiсцевi
державнi адмiнiстрацiТ>, статей 8, 10, 1б, |g, 2I Закону УкраiЪи <Про
регулrовання мiстобудiвноi дiяльностi>>, cTaTTi 13 Закону УкраiЪи пПро
основи мiстобудування>, Порядку проведення |ромадських слухань щодо
врахуваНня громадськиХ iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобудiвноТ
документацii на мiсцевомУ piBHi затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiнИ вiд 25.05.2011 J\ъ 555, Порядку розроблення мiстобудiвноТ
докуменТацii, затВердженоГо наказОм MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
будiвництва та житлово-комун€Lлъного госцодарства Украiни вiд 16.1 1.201 1.
}ib 290, розглянувши клопотання директора ТзоВ dАЛЗЕРНоТРЕЙД)
Щемкiва В.В. вiд 02.11.2aП:

1. Розробити детальний ''лан територii земельноi дiлянки дляобслуговування нежитлових будiвелъ що розташованi на територii
зубiвмостiвськоI сiлъськот ради с. Рожанка по вул. Вишнева, 8ба (за межами
населеного пункту).
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2, Фiнансування робiт тто розробленню дет€lJIъного плану територiТ
здiйснити за рахунок коштiв ТзоВ <ГАлзЕРнотрЕЙЩ> (власника об'екта
нерухомого майна).

З. Вiддiлу мiстобудування, архiтектури та
державноi адмiнiстрацii (Р.Клiщ) стiiльно . з
(ГАЛЗЕРнотрЕЙ!> Щемкiва В.В.забезпечити:

будiвництва районноТ
деректором ТзОВ
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укладеннЯ договорУ на розроблення мiстобудiвноi документацii iз
проектною органiзацiею, яка мае у cBoelvly складi особу з вiдповiдним
квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з розробленнямiстобудiвноI документацii, пiдготовку та надання вихiдних даних на
розробку детального плану територii та розгляд проектних матерiалiв упорядку, визначеному чинним законодавством УкраiЪи;

оприлюднення цъого розIIорядження на офiцiйному веб-сайтi
р айдержадмi Hi страцii;

* органiзацiю процедури громадських слухань детального
у вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни;

плану територiТ

подання деталъного плану територii на затвердження в районну
державну адмiнiстрацiю у встановленому законодавством Украiни порядку.

4.контроль за виконанням розпорядження ,'окласти на nap-o.o
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ержадмiнiстрацii А. В ашкiвського.заступника


