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KAVI, ЯНКА-БУЗЬКА Р АИОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТРАЦIЯ

розпоряджtrння
пt. Капt'я tltса-Б1 зьltа n, v///2/-of.,'/r'?

Про розроблення dеmflльноzо плану
mepumopii dля зtwiнч цiльовоzо прuзнuчення
земел.rнuх diлянок з сiнокосiння mа
вuпасання хуdобu Dля веdення сrcumлово'i
mа zpoMadcbKoi забуdовu нu, mерumорii
с.Товмач fepHiBcbKoi сiльськоi padu (за
мемсам u населеноzо пункmу)

Вiдповiztно до Закогrу Украiни <l1po мiсцевi дерrrtавiri адшлiнiстраtliТ>,

Зак:ону УкраТни <Про регулIоваi{ня шлiстобудiвrrоТ дiя,ltьностi>, шостаIIов1.1

Кабiriету N4irтicTpiB YrcpairrrT вiд 25.05.2011 ЛГ9 555 uПро затверitжеItIlri
Порядlку проведення гроN{адських cJryxaнb щодо врахуваIIь гро\,{адських
iн,гересiв пiд час розробленtrя проектitз мiстобулiвноТ документацiТ на
пliсrцевому piBHi>, IIаказу N4iHicTepcTBa реl,iонального розви,гIсу, бу,цiв1-1ицl,ва

та }китлово-коN,IунаJIьного господарства Украiни вiд 1б.1 1.20t 1 ЛЪ 290 <<IIро

затверджеi{ня 11орядку розроблення мiстобулiвноТ /{оку\lег{-гаliiТ>>,

зареестроваIIого в N4iTricTepcTBi юстицiТ УrсраТни 20.12.2001 за ЛЪ \468120206,

розглянувши заяву гр.РатушI}IrIк Вололип,tира Володимировича вiд 01 ,|2,2017:
1. Розробити деталытий плаI{ територii земелыIоi дiзтянки д.ltя lзлlittи

цiльового призI{ачення земельFILIх дiляrtок з сiнокосitlня та виIIасаiIIIя х1.,доби

дJIrI веденнr{ хtитловоТ ,га r,роьtадськоТ забудови FIa територii с. Гоrзп,tач

{eprriBcbKclT сiльсъкоi ради (за плеrкаtп,tи населеного пуrtкту).
2.Фirrансування робiт по iэозробленнто детаJIьного плану,гери,горiТ

здiйсни,rи за рахуIIок кошtтiв гр. Ратушняк Володип,rира Волоitип,tllроt]ича
(в-шасника нерухомого майна).

3. Вiддiлу мiстобулування, архiтектури та будiвrтицr,ва pat)iotttTclT

державIIоТ адмiнiстрацii спiльгlо з гр. Раrl,шllr{* ВолодtlпtL{роN{

Володимировичем забезпечити :

ук-rIадення договору Ila розроблення r,лiстобулiвноl' дсlкуп,tенr,аlliТ iз

проеItтноIо оргалtiзацiеtо, яка мас у свосму сi<ладцi особу з вiдповj:]IIII,tj\{

квалiфiкатtiйним сертифiкато]\I Ila l]tIкоЕIання робiт, з розробJIеtлt-]я
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мiстобудiвноi документацii, пiдготовку та надання вихiдних даних на

розробку детаJIьного плану територii та розгляд проектних матерiалiв у
порядку, визначеному чинним законодавством Украiни;

- органiзацiю процедури цромадських слухань дет€Lльного плану територii

у вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни;

державну адмiнiстрацiю у встановленому законодавством УкраiЪи порядкУ.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого

заступника гQлови райдержадмiнiстрацii А. Вашкiвського.

Голова B.I. Кирилич
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